Lenovo po intenzivním beta testování vydalo novou, čtvrtou verzi správce hesel ThinkVantage Password Manager, což je aplikace, která dokáže zaznamenávat hesla v aplikacích, ale
také na internetových stránkách. Ty šifrovaně ukládá do své databáze, automaticky je vyplňuje a zpřístupní pouze po ověření otiskem prstu, nebo heslem Windows. Ukládat je možné
nejenom obsah formulářů, ale také vlastní vytvořené poznámky (libovolný neformátovaný
text).
Nová, čtvrtá verze výrazně zjednodušuje úvodní nastavení, přidává nové, modernější
(ovšem na druhou stranu jednodušší) grafické rozhraní, ale hlavně podporu pro všechny
hlavní internetové prohlížeče (Internet Explorer, Firefox, Chrome). V menu malé ikonky v
oznamovací oblasti Windows (u hodin) navíc zobrazuje poslední použitá hesla, čímž k nim
můžeme rychle přistupovat.

Aplikace je buď předinstalovaná z výroby, nebo k dispozici ke stažení pro notebooky ThinkPad na webu podpory Lenovo, případně přes ThinkVantage System Update.

Jak aplikace funguje?
Po zadání a potvrzení přihlašovacích údajů na webové stránce nebo v aplikaci správce hesel
Password Manager nabídne jejich uložení (a také název, pod kterým chceme záznam uložit).
Při příští návštěvě je už automaticky vyplní a ve výchozím nastavení také odešle. Pro přihlášení do webové stránky nám tak stačí zadat její adresu do prohlížeče.
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Úvodní nastavení aplikace
Úvodní nastavení Password Manageru nová verze zredukovala pouze na zadání hesla už ivatele, případně platného otisku prstu. Nic víc není pro aktivaci a spuštění aplikace třeba.
Doplňky pro internetové prohlížeče se aktivují automaticky, po uzavření aplikačního okna
běží software na pozadí, ukrytý ve zmíněné malé ikonce u hodin.

Grafické rozhraní
Aplikace má velmi jednoduché grafické rozhraní připomínající v podstatě průzkumníka Windows. Vlevo, ve větším rámci (A) najdeme všechny uložené záznamy (hesla do aplikací, internetových stránek a podobně). Po kliknutí na jednotlivé záznamy se v pravém, menším
rámci (B) se žlutým pozadím zobrazí podrobnosti, můžeme zde upravit název, adresu/soubor, přihlašovací údaje, automatické přihlášení (bez nutnosti potvrzení) a jak často
budeme muset zadávat heslo, nebo otisk (jednou po spuštění počítače, nebo pokaždé při
aplikování hesla). Vytvářet můžeme také složky a šifrované poznámky.

A

B

K dispozici jsou tři režimy zobrazení: mřížka (1), hierarchický seznam (2) a podrobný seznam
(3).
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Pomocí hlavní obrazovky aplikace můžeme okamžitě v záznamech vyhledávat (vpravo nahoře)

, v levém horním rohu dokážeme ještě exportovat, nebo impor-

tovat záznamy
(např. při přenášení mezi počítači). Pozitivní je, že můžeme buď exportovat do vlastního souboru Password Manageru, nebo do EXE souboru, který kromě hesel
obsahuje také jejich prohlížeč, a tak si je můžeme přenést (chráněné heslem) do jakéhokoliv
počítače i bez Password Manageru.

Další nastavení
Pomocí tlačítka s ozubeným kolem
mi:


se dostaneme do nastavení aplikace s pěti záložka-

Konkrétní nastavení funkcí: podpora aplikací a prohlížečů (A), potom na jakém základě budou formuláře na webu vyplňované (B) (doporučuji nechat výchozí pouze dle
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domény, celá URL adresa se často mění a vyplňování pak nebude fungovat – typicky
byste uložili heslo na webu “www.web.cz/clanek1”, ale na “…/clanek2” už by se vám
heslo nevyplnilo). Poslední (C) je počet webových odkazů zobrazovaných v kontextové nabídce ikony aplikace u hodin (po kliknutí na každou se otevře stránka a vyplní
přihlašovací údaje).
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Zakázané stránky (Restricted sites) a aplikace (Restricted applications) (tedy stránky
a aplikace, které bude správce hesel ignorovat). Pozor však na to, že pokud přidáte
stránku/aplikaci do tohoto seznamu, nebude se vyplňovat ani heslo, které už máte vytvořené z dřívějška.
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Nastavení ověřování uživatele – pouze při spuštění, nebo pro každé heslo.



Rozšířené nastavení – povolení správce hesel (A), smazání všech záznamů (B), resetování nastavení (C).
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Další informace





Odkaz na kompletní znění průvodce aplikací včetně videa.
Jak funguje čtečka otisků prstů?
Článek o nové čtečce otisků prstů v ThinkPadech s diodovou indikací.
Jak nastavit otisk prstu místo hesla BIOSu, pevného disku a pro spuštění notebooku?

Více informací, nezávislé recenze, odborné diskuse a průvodce dalšími Lenovo aplikacemi
včetně videí najdete na českém Lenovo Blogu CZ.
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