Accord parental souhaitable (BBFC) Přítomnost
rodičů
accord sur la « sphère de sécurité » dohoda mezi
USA a EU o ochraně osobních údajů, dohoda Safe
Harbour Agreement
accroche citace z vlastního textu
accrocheur, efficace poutavý, atraktivní, působivý
Accueil Domovská stránka
Accueil Základní
Accueil Windows Centrum počátečních nastavení
accueillir vložit (počítač) do doku
accusé de réception potvrzení
accusé S/MIME potvrzení S/MIME
ACE položka řízení přístupu (ACE)
Acid Acid
Acid Jazz Acid jazz
Acid Punk Acid punk
ACK signál ACK
ACL seznam řízení přístupu, seznam ACL
acompte záloha
Acoustique Akustická hudba
ACPI standard ACPI
acquisition de licence získání licence
ACRS odpisová metoda ACRS
actif aktivní
Actifs Aktivní
action akce
action de données métiers zpracování obchodních
dat
action de la touche reakce na stisknutí klávesy
action de secours náhradní akce
Actions Akce
Actions Akce
activation aktivace
activation de Windows Aktivace produktu Windows
(WPA)
activation de Windows Aktivace produktu Windows
(WPA)
activation sur place místní aktivace
Active Desktop systém Active Desktop
Active Directory služba Active Directory
Active Channel aktivní kanál, systém aktivních
kanálů
Active Scripting aktivní používání skriptů
Active Server Pages stránky ASP
Active Setup aktivní instalace
Active Template Library knihovna ATL (Active
Template Library)
Active User Object rozhraní AUO (Active User
Object), rozhraní AUO
activer aktivovat
activer povolit, zapnout
activer vybrat
Activer automatiquement « Ne pas déranger » sur
mon téléphone lorsque mon statut est « Ne pas

(de) tâche, (d')action seznam úkolů
(en) interne, en entreprise interní
(en) majuscules velká písmena
(en) minuscules malá písmena
à bandes pruhované
A cappella A cappella
à compatibilité descendante zpětně kompatibilní
à fort impact, à fort impact visuel vysoce účinný
à jour dobrá
à mon humble avis podle mého názoru
à plusieurs vitesses de transmission s více přenosovými rychlostmi
À propos de Microsoft Office Communicator O
aplikaci Microsoft Office Communicator
AAAA organizace AAAA
AAAA (American Association of Advertising
Agencies) organizace American Association of Advertising Agencies
AAL vrstva AAL
abaisser snížit úroveň
abandon přerušení
abandonner přerušit
abandonner zrušit
abonné předplatitel
abonnement odběr
abonnement à un rapport přihlášení k odběru zprávy
abonnement Edge Odběr hraničního serveru
abonnement, souscription předplatné
abonnements RSS Odběry kanálů RSS
ABR ABR
Absent(e) Pryč
accéder à přístup
accélérateur akcelerátor
Accélérer, double Zrychlit na dvojnásobek
accès přístup, přistupovat, získat přístup
accès volání
Accès à distance Telefonické připojení k síti
Accès à distance Telefonické připojení k síti
accès à distance vzdálený přístup
accès à Internet přístup k Internetu
accès authentifié ověřený přístup
accès direct à la mémoire (DMA) přímý přístup do
paměti (DMA)
accès en écriture pro čtení
Accès mobile pour Windows SharePoint Services
Mobilní přístup ke službě Windows SharePoint
Services
accès utilisateur anonyme anonymní přístup
accesseur přistupující objekt
accessibilité usnadnění
accessoire periferie
accord de connexion konfigurace připojení
accord de service servisní smlouva
accord de taux fixe dohoda o pevném kurzu
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adresse de transport adresa pro přenos
adresse d'expédition dodací adresa
adresse étrangère cizí adresa
adresse externe cizí adresa
adresse Internet internetová adresa
adresse IP adresa IP
adresse IP de classe A adresa IP třídy A
adresse IP de classe B adresa IP třídy B
adresse IP de classe C adresa IP třídy C
adresse IP statique statická adresa IP
adresse IP virtuelle virtuální adresa IP
adresse mémoire rozsah paměti, adresa v paměti
adresse postale poštovní adresa
adresse réseau du cluster síťová adresa clusteru
adresse virtuelle virtuální adresa
adresse Web webová adresa
adresser adresa
ADSI sada ADSI
Advanced Configuration and Power Interface
standard ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface)
Advanced Encryption Standard standard AES
(Advanced Encryption Standard)
AELE ESVO
Aero prostředí Aero
Aero Glass režim Aero Glass
AES standard AES
affichage zobrazení
affichage zobrazit
Affichage Zobrazit
affichage à cristaux liquides displej LCD
Affichage auxiliaire pomocné zobrazení
Affichage classique klasické zobrazení
affichage Dossiers, mode Dossiers zobrazení Složky
afficher vykreslit
afficher zobrazit
Afficher la vidéo en plein écran Zobrazit na celé
obrazovce
Afficher la vue étendue Zobrazit rozšířené zobrazení
Afficher le nom convivial Zobrazit jméno
Afficher les émoticônes dans les messages instantanés Zobrazovat emotikony v rychlých zprávách
Afficher les onglets Zobrazit karty
afficher, restituer vykreslit
Afficheur des messages d'état Prohlížeč stavových
zpráv
affinité spřažení
affinité processeur pevné spřažení
Afghanistan Afghánistán
afrikaans afrikánština
AFTP protokol AFTP
agent agent
agent agent
agent Application Agent aplikací
agent d'application de règles de transport Edge
agent Pravidla hraničního serveru

déranger » Automaticky nastavovat na telefonu
stav Nerušit, je-li můj stav Nerušit
Activer le microphone Zrušit ztlumení mikrofonu
Activer les haut-parleurs Zrušit ztlumení reproduktorů
activer Windows aktivovat systém Windows
activer/désactiver l'écran přepnout displej
ActiveSync program ActiveSync
ActiveX ActiveX
ActiveX Data Objects rozhraní ADO (ActiveX Data
Objects)
activité aktivita
activité de service aktivita služeb
activité professionnelle obchodní aktivita
activités hors projet čas na administrativu
actualiser aktualizovat
actualiser znovu spustit dotaz
Actualités Odkazy
AD CS služba AD CS
AD DS služba AD DS
AD LDS služba AD LDS
AD MS služba AD MS
AD RMS služba AD RMS
Adamsync nástroj Adamsync
adaptateur adaptér
adaptateur dédié dedikovaný adaptér
administrateur správce
administrateur správce systému
administrateur de comptes správce účtů
administrateur de domaine správce domény
administrateur de l'ordinateur správce počítače
Administrateur Live Meeting správce služby Live
Meeting
administrateur réseau správce sítě
administrateur système správce systému
administrateur système správce systému
administration selon le principe des privilèges
minimum správa pomocí nejnižších možných
oprávnění
ADO rozhraní ADO
ADO.NET ADO.NET
adressage de blocs logiques adresování logických
bloků
adressage IP privé automatique automatické přidělování privátních adres IP
adresse adresa
adresse adresa
adresse adresa
adresse de bouclage adresa zpětné smyčky
adresse de diffusion adresa všesměrového vysílání
adresse de facturation fakturační adresa
adresse de facturation fakturační adresa
adresse de livraison adresa dodání
adresse de livraison dodací adresa
adresse de messagerie e-mailová adresa
adresse de passerelle adresa brány
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