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TECHNICKÉ PŘEDÁNÍ IPADU
Provedení zálohy iPadu. Níže jsou uvedeny možnosti zálohy:
1. Přikoupit si potřebné místo na iCloud úložišti. 50 GB dat stojí 25 Kč měsíčně, 200GB
79 Kč měsíčně a alternativně 2TB za 249 Kč za měsíc.

2. Fotografie a videa a celý iPad jako takový, je možné také zálohovat za pomocí
počítače, kdy iPad připojíte k PC a za pomocí bezplatné aplikace iTunes od Applu
všechny své fotografie, videa a data iPadu zálohujete na pevný disk počítače.
3. Google fotky je také velmi oblíbenou možností zálohy. Postačí mít google účet, anebo
se bezplatně zaregistrovat. Následně stáhnout do iPadu aplikaci Google fotky a spustit
zálohu vašich fotek a videí přímo v této aplikaci v iPadu. Google nabízí neomezenou
kapacitu pro ukládání médií na cloud a to zcela zdarma. Jediným omezením je
rozlišení fotografií maximálně 16 Mpx a videozáznamu s rozlišením 1080p. Pro
běžnou potřebu neprofesionálního fotografa, jsou tato rozlišení více než dostatečná.
Výhodou Google fotek je to, že k nim budete mít přístup nejen z iPadu, ale ze
kteréhokoliv počítač, anebo i androidního zařízení. Postačí se jen přihlásit pod svým
Google účtem. Zároveň je potřeba mít na paměti, že tato aplikace vám nezálohuje
další data a nastavení iPadu. Zálohují se jen fotografie a videa!

Postup pro zálohy a práci s aplikací Goolge fotky:
Detailní postup pro práci s aplikací Google fotky a provedení zálohy vašich médií naleznete
kliknutím na tento odkaz:
https://podpora.iskolstvi.cz/cs/support/solutions/articles/22000227415-neomezenézálohován%C3%AD-foto-video-na-cloudu
Záloha osobních dat a nastavení iPadu:
Pokud jste si zvolili pro zálohu fotek řešení od Applu a to buď navýšením kapacity iCloudu,
anebo jste využili aplikace iTunes ve vašem PC, tak máte po starostech. V případě, že jste
navýšili kapacitu iCloudu, není nic jednoduššího, než provést kompletní zálohu celého iPadu.
Na iCloud se nahrají všechna vaše osobní data a nastavení tedy fotografie, videa, pošta,
kalendáře, připomínky, poznámky, plocha iPadu a v neposlední řadě také všechny vámi
zakoupené aplikace. Tento způsob je poměrně elegantní a uživatelsky komfortní obzvlášť při
nastavování nového iPadu, kdy se pouze přihlásíte pod svým Apple ID a vše se vám do něj
nahraje ze zálohy iCloudu.
Video návod nastavení zálohování naleznete kliknutím na tento odkaz:
https://podpora.iskolstvi.cz/cs/support/solutions/articles/22000241935-vytvořen%C3%ADzálohy-ipadu-na-icloudu
Obdobně jako záloha na iCloudu funguje také zálohování na vašem počítači. Potřebovat
budete iPad, napájecí kabel a počítač s Windows, anebo Apple. V počítači nainstalujte
aplikaci iTunes, připojte váš iPad a vyberte položku zálohování. Nyní si můžete zvolit, co vše
budete chtít do vašeho počítače z iPadu zálohovat. Jakmile budete chtít zprovoznit nový
iPad, postačí opět připojit a zálohu do iPadu nahrát. Vaše kompletní záloha bude uložená na
disku vašeho počítače a ke stejnému počítače musíte připojit také nový iPad, do kterého
budete chtít zálohu přesunout.
V případě, že jste si pro zálohu forografií zvolili službu Google fotky, tak bude potřeba
provést ještě zálohu zbylých dat tedy pošty, kalendáře, připomínek, poznámek, plochy iPadu
a aplikací včetně jejich dat.
Odhlášení Apple ID a uvedení do továrního nastavení.
Po dokončení zálohy iPadu se nyní odhlásíme ze služby iCloud a uvedeme iPad do
továrního nastavení. Celý postup jak toto odhlášení provedeme včetně zálohy na iCloud a
Google fotky naleznete kliknutím na tento odkaz:
https://podpora.iskolstvi.cz/cs/support/solutions/articles/22000241894-smazán%C3%AD-auveden%C3%AD-ios-do-továrn%C3%ADho-nastaven%C3%AD

