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Ako náhle bol Loadin úspešne nainštalovaný, panel Core zobrazí zoznam špecifických funkcií 

Power Save v záložke s Akciami, ak ste vybrali jeden alebo viacero pracovných staníc. Funkcie 

Power Save sú tiež k dispozícii, ak si zvolíte jednu alebo viac pracovných staníc pomocou 

pravého tlačidla kontextovej ponuky.

 



 Core panel – toto je základný uzol. 

 Core server – môže tu byť viacero uzlov servera. 

Riadenie pracovných staníc, spracovávanie úloh a komunikácie medzi Core panelom 

a pracovnou stanicou je vykonávané Core serverom. Pre každé pripojenie medzi Core 

panelom a Core serverom existuje jeden uzol Core servera. 

 Pracovné stanice – jedna pre každý Core server. 

Pod uzlom pracovnej stanice sú tri „poduzle“; Riadenie pracovnej stanice, Nájdené pracovné 

stanice a Vlastné skupiny pracovných staníc ( kde sa môžu vytvoriť a naplniť vlastné skupiny 

pracovných staníc). 

 Úlohy – jedna pre každý Core server 

Uzol Úlohy zobrazí aktuálny stav všetkých úloh servera. Úloha je definovaná ako aktivita 

aplikovaná na jednu alebo viac pracovných staníc. Zväčšením uzla Úlohy sa zobrazia tri 

„poduzly“ pre stav úloh. Uzol Naplánované zobrazuje úlohy, ktoré sú naplánované, že sa 

vykonajú v budúcnosti. Uzol Aktívne zobrazuje úlohy, ktoré sa aktuálne vykonávajú. Uzol  

História zobrazuje úlohy, ktoré sa už ukončili. Úlohy staršie ako je určené sa automaticky 

vymazávajú. Toto sa môže nastaviť cez tlačidlo Server a dialógové okno Vlastnosti Core 

Servera.  



 Hlásenia – pod základným uzlom. 

Core panel zobrazí hlásenia vytvorené produktmi Loadin. Ak nie je žiaden nainštalovaný, 

nevytvoria sa žiadne hlásenia.  
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 Pracovná stanica sa reštartuje po úspešnej inštalácii. Power Save Vám ponúkne možnosť 

zákazu reštartovania. Ak reštart zakážete, Power Save nebude pracovať, pokým sa pracovná 

stanica nereštartuje. 

 Ak je nainštalovaný viac ako jeden Loadin, kontextové menu pre Power Save budete môcť 
otvoriť pomocou kliknutia pravým tlačidlom na pracovnú stanicu, vybratím Power Save 
a následným zvolením príslušnej akcie. 
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1. Pravým tlačidlom kliknite na  [Názov Core Servera] v záložke so stromovou štruktúrou 

a zvoľte si Vlastnosti. 

2. Kliknite na tlačidlo  PowerSave. Kliknite na Upraviť a vpíšte licenčný kľúč do poľa Licenčný 

kľúč. 

3. Kliknite na Použiť a potom na OK. 

4. Licenčný kľúč sa použije na všetky pracovné stanice používajúce PowerSave. 

>

 Ak je nainštalovaný viac ako jeden Loadin, kliknite pravým tlačidlom myši na kontextové 

menu PowerSave, dostanete sa na pracovnú stanicu, potom zvoľte PowerSave a príslušnú 

akciu. 


