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Úvod

EXO  HOSTING  tím  pre  Vás  pripravil  manuál,  ktorý  Vám  uľahčí  prácu  a  ušetrí  čas. 
Podrobne popisuje možnosti a postup práce s FTP klientom WinSCP Je napísaný tak, aby podľa 
neho mohli postupovať aj začiatočníci. Pokročilí užívatelia si v ňom môžu rýchlo nájsť odpovede a 
riešenia k postupom, ktoré hľadajú.

Na stránke  http://www.exohosting.sk/webhosting nájdete prehľad parametrov jednotlivých 
hostingových  produktov,  ktoré  ponúkame,  ako  aj  množstvo  užitočných  informácií  pre  ľahšie 
využitie možností vášho hostingového konta. Touto príručkou reaguje EXO HOSTING na potreby 
a otázky svojich zákazníkov. Je to  originálne dielo y dielne nášho tímu. Pokiaľ máte k nášmu 
manuálu nejaké pripomienky či otázky, pošlite nám ich, prosím, na pocuvamevas@exohosting.sk.

Veľa úspechov s Vaším elektronickým obchodom Vám želá

EXO HOSTING tím
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WinSCP
WinSCP je voľne šíriteľný SFTP (SSH File Transfer Protocol)  pre Windows používajúci SSH. 

Jeho hlavným účelom je bezpečné kopírovanie súborov medzi lokálnym a vzdialeným počítačom. 
WinSCP  podporuje  všetky  základné  operácie  so  súbormi,  čiže  kopírovanie  a  prenášanie  (na 
vzdialený  počítač  -  zo  vzdialeného  počítača),  premenovávanie  súborov a  adresárov,  vytváranie 
nových adresárov. Poskytuje kompletné riešenie, ako prenášať súbory prostredníctvom rozhrania 
internetu aj  lokálnych sietí.  Môžete ho využiť aj  ako klasického správcu na správu súborov vo 
vašom PC. 

V najnovšej verzii poskytuje aj prenosy prostredníctvom bezpečnostného protokolu SSL a TLS, čím 
sa zlepšujú jeho vlastnosti pri použití a prenos sa stáva bezpečnejším.

Nastavenie jazyka
1. Stiahnite aktuálnu verziu WinSCP  napr. zo stránky  www.winscp.net. Nainštalujte program a 
spustite.

2. Zobrazí sa vám nasledovné okno. Kliknite na tlačidlo Languages a následne na Get More...
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3. Dostanete  sa  na  stránku,  na  ktorej  si  vyberiete  jazyk,  ktorý  vám vyhovuje.  Súbor  s  daným 
jazykom stiahnite do vášho počítača.

4. Súbor s jazykom rozbalíte napr. pomocou programu WinRAR. Kliknite pravým tlačidlom myši 
na súbor a vyberte položku Rozbaliť súbory...
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5. Umiestnite jazyk do adresára, kam ste nainštalovali program WinSCP. V našom prípade je cesta k 
súboru C:\Program Files (x86)\WinsSCP. Kliknite na tlačidlo OK.

6. Po opätovnom spustení programu sa objaví na výber jazyk, ktorý ste nainštalovali. Kliknete na 
tlačidlo  Languages  a  vyberiete  požadovaný  jazyk,  v  našom  prípade  Slovak-Slovenčina 
(Slovensko). Jazyk je úspešne nastavený.
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Prihlásenie
1.Otvoríme program WinSCP. Zobrazí sa vám nasledovné okno.

2. Do poľa Hostiteľ zadáte ftp.vasa_domena.koncovka.
Číslo portu: pre SFTP pripojenie ponecháte číslo 22, ak si vyberiete FTP pripojenie, číslo portu je 
21. 

Meno používateľa zadáte vasa_domena.koncovka resp. vasa_domena.koncovka.uzivatel.
Do poľa  Heslo zadáte heslo zadané do objednávkového formulára, ak ste ho nemenili vo Vašom 
Control Paneli.
Prenosový protokol: môžete si vybrať medzi SFTP a FTP protokolom.

FTP je protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi, či už na internete alebo lokálnej sieti.  
Pri tomto protokole si môžete vybrať typ šifrovania:

Bez šifrovania – neodporúčame

Implicitné šifrovanie SSL/TLS - nepodporujeme

Explicitné šifrovanie SSL

Explicitné šifrovanie TLS

Transport Layer Security (TLS) a jeho predchodca Secure Sockets Layer (SSL) sú protokoly, ktoré 
slúžia na šifrovanie dát. 

Protokoly slúžia na bezpečnú komunikáciu cez internet, hlavne na prehliadanie webu, odosielanie e-
mailov, výmenu správ (tzv. instant messaging), alebo iné prenosy dát.
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SFTP má oproti klasickému FTP výhodu v tom, že dáta sú automaticky šifrované. 

Kliknete na tlačidlo Prihlásiť.

3. Prebehne úspešné prihlásenie, zobrazí sa vám nasledovné okno
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