Připojení nas.hkfree.org jako disku ve
Windows
Postup je popsán pro české Windows 10, v ostatních verzích (min. Windows 7, Windows 8)
je postup obdobný.
Připojení složky na nas.hkfree.org využívá protokolu WebDAV a sestává se dvou hlavních
kroků - přípravy příslušné složky umístěné na nas.hkfree.org a ze samotného připojení
(namapování) této složky jako disku do Windows.

1.Příprava složky na nas.hkfree.org
Jdi na https://nas.hkfree.org/. Nahoře vpravo klikni na Přihlásit se.

Otevře se stránka s poli pro zadání přihlašovacích údajů. Přihlas se pomocí registračních
údajů pro HKFree (dostal jsi při registraci do sdružení; stejné údaje jako používáš např. pro
http://moje.hkfree.org).

Po přihlášení klikni vpravo nahoře na Složky.

Zobrazí se přehled vašich složek. Základní uživatelská složka je zobrazena jako /VašeID.
Klikněte na Vytvořit novou složku.

Vyplňte údaje o složce. Povinné je jméno složky. Velikost a Poznámka jsou nepovinné pole.
Následně klikněte na Uložit.

V přehledu složek vidíte, že byla složka úspěšně vytvořena. Nyní klikněte na tlačítko
WebDAV.

Vyberte Exportovat tuto složku na WebDAV? a nastavte Přihlašovací jméno a Heslo. Heslo
musí mít alespoň 8 znaků. Klikněte na Uložit.

V přehledu složek vidíte u příslušné složky zeleně podbarvené tlačítko WebDAV.

Nyní se můžete z webu nas.hkfree.org odhlásit.

2.Připojení složky z NAS jako disku
Ve Windows spusťte například Průzkumník souborů a klikněte pravým tlačítkem na Tento
počítač.

Otevře se okno, ve kterém si v položce Jednotka vyberte písmeno, pod kterým se bude disk
připojovat. Do pole Složka napište https://dav.hkfree.org/. Pokud nechcete disk připojit
jednorázově, ale při každém přihlášení do Windows, ujistěte se, že je zaškrtnuto Znovu
připojit při přihlášení. Určitě zaškrtněte Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů, jinak
bude pro přihlášení použito vaše uživatelské jméno a heslo do Windows. Klikněte na
Dokončit.

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém zadáte přihlašovací údaje k WebDAV složce na
nas.hkfree.org. Doporučeno je také zvolit Zapamatovat přihlašovací údaje.

Hotovo. Vaše složka na nas.hkfree.org je připojena do Windows jako disk.

