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Zjistěte více o nových funkcích Windows pro hraní, video, bezpečnost, usnadnění a další.

Dobrý den,
 
nastala zvlášť vhodná doba být členem programu Windows Insider.
 

Zatímco zbytek světa se seznamuje s naší nedávno uvedenou aktualizací Windows 10
Creators Update, členové programu Windows Insider se již mohou podívat na funkce,
které vytváříme pro naše další významné vydání systému Windows, Windows 10 Fall
Creators Update.
 
Například nejnovější buildy Insider Preview obsahují Story Remix, jednu
z nejzajímavějších aktualizací oznámených na naší nedávné konferenci vývojářů Build
2017. Objevíte také nástroje pro lepší životnost baterie, lepší spojení s lidmi a další
funkce.
 
Nové funkce Windows 10 Insider Preview

Jako obvykle můžete přejít sem a získat podrobnější informace o všech buildech
Insider Preview pro počítači i pro mobil.
 

Vyprávějte svůj příběh po svém: Story Remix představuje evoluci aplikace Photos.
Story Remix využívá k porozumění vašemu obsahu a jeho automatickému
zpracování do video příběhů hluboké učení a umělou inteligenci – každý příběh
obsahuje soundtrack, téma a ilustrace. Získáte působivý remix, který můžete upravit
pomocí editačních nástrojů. Členové programu Windows Insider si tyto nové
nástroje vyzkoušejí jako první – a čeká je toho mnohem víc!

Snadnější spojení s lidmi. Díky funkci My People můžete své oblíbené kontakty
připnout přímo na lištu a zobrazit více komunikačních aplikací filtrovaných pro
každou osobu na liště.

Zlepšená životnost baterie díky funkci Power Throttling. Naše dřívější
experimenty s využitím energie ukázaly, že funkce Power Throttling  může u
některých náročnějších případu využití přinést až 11% úspory při napájení procesu.
Nyní je tato funkce k dispozici všem členům programu Windows Insider.

Úžasné nové funkce ve čtečce PDF Microsoft Edge. Nyní můžete vyplňovat PDF
formuláře v aplikaci Microsoft Edge, psát poznámky přímo do souborů PDF,
procházet delšími soubory PDF pomocí funkce Obsah a dokonce dokumenty otáčet,
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aby se snadněji četly.

Nová koncepce stránky Magnifier Settings (Nastavení Lupy). S cílem zlepšit
zkušenost uživatelů s horším zrakem i běžných uživatelů aplikace Magnifier (Lupa),
kteří ji používají pro prezentace nebo rychlé přiblížení jsme aktualizovali stránku
Magnifier Settings (Nastavení Lupy) a vytvořili nový vzhled i nové funkce.

Lepší aktualizace. Dali jsme na vaši zpětnou vazbu – a předchozí modální
dialogové okno Windows Update jsme nahradili novým interaktivním upozorněním,
abyste mohli snadno sledovat dostupné aktualizace, aniž by vás to rušilo v práci.

Nová zkušenost pro účty Gmail v aplikacích Windows 10 Mail a Calendar. Naše
nejnovější funkce jsou nyní k dispozici také pro účty Gmail, například Focused Inbox
(Prioritní doručená pošta) a bohatší možnosti pro cestovní rezervace a doručování
balíčků.

 
Další zprávy

Poslechněte si naše nejnovější podcasty programu Windows Insider. Přejděte
do knihovny podcastů (v angličtině), a zjistěte, jaký úžasný dopad má systém
Windows na vzdělávání, včetně řešení využívaných v odlehlých oblastech severní
Kanady.

 
Informace pro vývojáře

Nejvýznamnější změny a funkce buildu 2017. Začátkem tohoto měsíce skončila
naše velká vývojářská akce, která upozornila na to, jak Windows a Visual Studio
vytvářejí zatím náš nejlepší vývojový proces typu end-to-end. Navštivte náš blog a
přečtěte si další informace o tom, jak vývojářům umožňujeme maximalizovat nové
využití kódů a vytvářet zkušenost podporovanou inteligentním programováním a
připojení různých zařízení. Můžete se podívat na všechny relace o buildu na
vyžádání (v angličtině). Pak jděte rovnou na věc a:

Nainstalujte Windows 10 Preview Build sady SDK.

Využijte nová Activity API v sadě Windows 10 Insider Preview SDK, a pokud vás
zajímají systémy iOS a Android, stáhněte si sadu ‚Project Rome‘ SDK pro Android
a iOS (v angličtině).

Získejte informace o designovém systému Fluent.

 
Informace pro IT profesionály
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Vyzkoušejte aplikaci Windows Defender Application Guard pro Windows 10
Enterprise.  Aplikace Windows Defender Application Guard pro Microsoft Edge,
oznámená vloni v říjnu na blogu Microsoft Edge, je nyní k dispozici v části Windows
Insider Previews pro firemní uživatele verze Fast Ring. Aplikace Microsoft Edge
spuštěná v programu Application Guard firmám zaručuje co nejvyšší ochranu před
malwarem a útoky viru zero day proti systému Windows. Vyzkoušejte si její
fungování pomocí těchto jednoduchých kroků (v angličtině). Pak nám dejte vědět
svůj názor prostřednictvím centra Feedback Hub.

Nasazení Windows 10 – Akce „Zeptejte se Microsoftu na cokoli“ (Ask
Microsoft Anything; AMA). Více se o nasazení Windows 10 dozvíte na online akci
8. června. Chcete-li pokládat otázky, musíte se připojit k Tech Community. Získejte
podrobnosti o tom, jak se přihlásit k Tech Community a akcích AMA. Chcete se
vědět o budoucích akcích AMA? Sledujte nás na Twitteru @mswindowsitpro.

Ještě lepší obsah programu Windows Insider pro IT profesionály. Navštivte
nový web Windows 10 IT. K několika klíčovým výhodám nového webu (v angličtině)
patří lepší objevitelnost, snadný přístup k obsahu ke stažení a modernější zkušenost
orientovaná na komunitu, která je otevřená vašim přímým příspěvkům a zpětné
vazbě.

Rádi vás uvidíme na akci Microsoft Inspire. Ve dnech 9.–13. července 2017 se ve
Washingtonu DC bude konat akce Microsoft Inspire, která nabídne celý týden učení
a navazování kontaktů. Přihlaste se, a získejte podrobnosti o akcích Insider
plánovaných pro Microsoft Inspire (v angličtině).

 
Vedoucí programu Windows Donu Sarkar můžete sledovat na Twitteru @donasarkar.
Chcete-li mít přehled o dalších novinkách v programu včetně speciálních akcí a aktivit,
sledujte náš účet na Twitteru @windowsinsider.
 
Jako vždy vám děkujeme za členství v programu Windows Insider.
 
Tým programu Windows Insider
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1. Windows 10 Insider Preview build 16188 nebude k dispozici pro členy programu Windows Insider u buildů Windows 10
Enterprise Insider Preview v těchto jazycích: AR-SA, DA-DK, EN-GB, ES-MX, FI-FI, FR-CA, NB-NO a TH-TH. Funkce mohou být
dostupné na vybraných trzích; možnosti se v jednotlivých oblastech a zařízeních mohou lišit. Build Windows 10 Insider
Preview může být před komerčním uvolněním významně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje žádné přímé ani nepřímé
záruky týkající se zde uvedených informací. Některé funkce produktu mohou vyžadovat přídavný hardware nebo software.
 
2. Synchronizaci kontaktů umožňuje ve výchozím nastavení ve verzích 11.13+ aplikace Skype. Máte-li starší verzi aplikace
Skype, synchronizaci kontaktů bude nutné povolit manuálně prostřednictvím nastavení aplikace Skype.
 
3. Dočasný pracovní název této funkce je Power Throttling, a před vydáním další aktualizace Windows 10 se může změnit.
 
4. Windows Defender Application Guard vyžaduje Windows 10 Enterprise Edition a systém Hyper-V. Využití aplikace
Application Guard vyžaduje spuštění systému Hyper-V v počítači.
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Tento e-mail je součástí vašeho členství v programu Windows Insider.
 
Společnost Microsoft respektuje vaše soukromí. Další informace si můžete přečíst online v našem Prohlášení o zásadách
ochrany osobních údajů.
 
Pokud již nechcete dostávat e-maily programu Windows Insider Program, musíte program opustit. Musíte se přihlásit pomocí
svého účtu Microsoft Account (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD) přidruženému k programu Windows Insider Program,
abyste mohli přejít na stránku pro opuštění programu. Pokud jste se do programu registrovali pomocí účtu MSA i AAD,
musíte program opustit tak, že se přihlásíte ke každému z těchto účtů a budete postupovat dle pokynů uvedených na stránce
věnované opuštění programu.
 
Tento e-mail jsme odeslali z adresy, která není sledovaná. Neodpovídejte na něj. Další informace nebo nápovědu najdete na
odkazech uvedených v textu nahoře.
 
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 USA
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