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Ponad 5,5 miliona użytkowników na całym świecie

SPRAWDZONY W NIEZALEŻNYCH TESTACH

True Image
2018
,

Najlepsze na swiecie oprogramowanie
do tworzenia kopii zapasowych

Najszybsze tworzenie kopii
zapasowej i przywracanie
danych. Nawet 10-krotnie
szybciej od konkurencji, niezależnie od tego czy kopia zapasowa jest wykonywana na dysku
lokalnym, dysku zewnętrznym,
urządzeniu NAS, udziale

1

sieciowym czy w chmurze.

• Najszybsza kopia zapasowa i odzyskiwanie
• Ochrona całego systemu – wystarczą dwa kliknięcia
• Jedyna rozwiazanie kopii zapasowej, która aktywnie
zwalcza oprogramowanie ransomware
Więcej niż tylko kopia zapasowa

Proste tworzenie kopii zapasowych
Automatyczna ochrona wszystkich danych:
systemu operacyjnego, programów, ustawień, plików oraz informacji o rozruchu.

Kopia zapasowych za pomocą dwóch kliknięć
Wystarczą dwa kliknięcia do zapisania kopii na
lokalnym lub zewnętrznym dysku, urządzeniu
NAS, udziale sieciowym lub w chmurze. Kolejne
kliknięcie to dostęp do opcji zaawansowanych.

Zaawansowane funkcje i narzędzia
wykraczające poza kopie zapasowe:
•

Klonowanie aktywnych dysków bez
konieczności ponownego uruchamiania
komputera.
• Konwersja kopii do formatu wirtualnego dysku twardego, w celu jej przetestowania lub uruchomienia na maszynie
wirtualnej.
• Tworzenie nośników rozruchowych
WinPE bez konieczności pobierania

Podwójna ochrona
Możliwość odzyskania danych z kopii
zapasowej przechowywanej lokalnie lub
w Acronis Cloud Storage.

Kopia zapasowa urządzeń mobilnych
Automatyczne kopie urządzeń mobilnych za
pośrednictwem sieci Wi-Fi zapisywane na
komputerze PC, Mac lub urządzeniu NAS, oraz
w chmurze Acronis. Zarządzanie wszystkimi
urządzeniami z poziomu przyjaznego dla
urządzeń dotykowych panelu online. Migrowanie danych pomiędzy systemami Android i iOS.

Zdalna kopia zapasowa
Proste i bezpieczne kopie komputerów zdalnych.

Społecznościowa kopia zapasowa
Ochrona kont na Facebooku i Instagramie dzięki automatycznym, przyrostowym kopiom zapasowym zdjęć i proﬁli.

dodatkowych danych.
• Możliwość migrowania systemu do
nowego komputera dzięki funkcji Acronis
Universal Restore.
• Archiwizowanie plików z komputera na
zewnętrznym dysku lub w chmurze w celu
zwolnienia miejsca na dysku.

• Możliwość znalezienia wybranych plików
w kopiach zapasowych i archiwach dzięki
zaawansowanemu wyszukiwaniu.
• Synchronizacja plików między różnymi
komputerami oraz dostęp do danych w
dowolnym momencie.

• Bezpieczne testowanie nowego
oprogramowania i sterowników oraz
przywracanie wcześniejszej konﬁguracji
dzięki funkcji Try & Decide.
• Szyfrowanie danych w celu uniemożliwienia cyberprzestępcom uzyskania
dostępu do przechowywanych lub
przesyłanych informacji.

• Bezpieczne usuwanie plików tymczasowych, opróżnianie kosza oraz zwalnianie
miejsca na dysku dzięki czyszczeniu
systemu.

Najłatwiejszy w użyciu
interfejs spośród wszystkich
rozwiązań do tworzenia kopii
2

zapasowych . Wystarczą dwa
kliknięcia, aby wykonać kopię
zapasową pełnego obrazu, a
interfejs graﬁczny wykorzystujący oznaczenia kolorystyczne
umożliwia śledzenie aktywności
dotyczącej kopii zapasowej oraz
szybkie przeglądanie danych.
Najbezpieczniejsza kopia
zapasowa. Acronis Active
Protection jest jedyną technologią kopii zapasowych, która
aktywnie wykrywa i powstrzymuje ataki ransomware, jak również
automatycznie przywraca pliki,
3

które zostały zainfekowane.

WYKONAJ KOPIĘ ZAPASOWĄ WSZYSTKIEGO PRZY
UŻYCIU JEDNEGO ROZWIĄZANIA
Twój świat nie ogranicza się już
do komputera. Wykorzystuj
jedno rozwiązanie w celu
przygotowania pełnej kopii
zapasowej urządzeń Windows®
PC, Mac®, iPhone®, iPad®,
Android®, a nawet kont w takich
serwisach jak Facebook® czy
Instagram®. Idealne rozwiązanie
dla współczesnych gospodarstw
domowych posiadających wiele
różnych urządzeń.
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NIEZAWODNY

ŁATWY

BEZPIECZNY

Kopia zapasowa jest efektywna tylko
wtedy, gdy masz pewność, że dokładnie
przywróci każdy plik, za każdym razem,
na każdym urządzeniu. Dostosuj swoje
kopie zapasowe do własnych potrzeb,
testuj swój system w środowisku
wirtualnym i twórz nośniki rozruchowe
w celu zapewnienia szybkiego odzyskania systemu.

Zaawansowane rozwiązanie do
tworzenia kopii zapasowych nie musi
być skomplikowane. Możesz sprawnie
zarządzać swoimi kopiami zapasowymi
za pośrednictwem interfejsu graﬁcznego. Oznaczenia kolorystyczne
pokazują rodzaje posiadanych danych.
Możesz z łatwością obserwować stan
swojej kopii zapasowej, jak również
sprawdzać ilość posiadanych danych i
dowiedzieć się, co można przywrócić.

Współczesna kopia zapasowa musi
oferować coś więcej, aby chronić Twoje
dane. Acronis True Image 2018 jest
wyposażony w naszą niepowtarzalną
technologię sztucznej inteligencji w
celu zapewnienia wykrywania,
powstrzymywania i cofania skutków
działania oprogramowania ransomware. Panel bezpieczeństwa pomaga
zarządzać tymi zabezpieczeniami.
.

Nowa Generacja Ohrony Danych

Funkcje oparte na chmurze

Świadomość, że dokumenty, pliki oraz kopie
zapasowe są zabezpieczone przed nieautoryzowanymi zmianami ma krytyczne znaczenie dla
zwalczania nowych zagrożeń cyfrowych.

Wszędzie, gdzie dostępne jest połączenie z internetem, Acronis Cloud
Storage oferuje następujące funkcje:

Twoje dane będą autentyczne i niezmienione
Udowodnienie, że dokument nie został zmodyﬁkowany, może mieć istotne znaczenie podczas kontaktów
z kontrahentami (np. w celu wykazania daty przelewu
pieniężnego). Funkcja Acronis Notary umożliwia
poświadczenie autentyczności plików przy użyciu
technologii łańcucha bloków (ang. blockchain).
Elektroniczne podpisywanie plików
Podpisy elektroniczne są akceptowane przez coraz
więcej organów urzędowych. Funkcja Acronis
Asign pozwala uprościć stosowanie podpisów
elektronicznych, jak również utworzyć unikatowy
certyﬁkat w celu weryﬁkacji dokumentów.

• Łatwe tworzenie kopii zapasowych plików, folderów oraz obrazów całych
dysków poza konkretną lokalizacją.

•
•
•
•
•

Archiwizowanie plików w chmurze w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej.
Wyszukiwanie i pobieranie plików kopii zapasowej z dowolnego urządzenia.
Tworzenie kopii zapasowej urządzeń mobilnych podczas podróży.
Synchronizowanie plików w chmurze oraz między komputerami.
Ochrona danych za pomocą strategii kopii zapasowych 3-2-1: posiadaj 3
kopie swoich danych; na 2 różnych rodzajach nośników; z czego 1 w chmurze.

• Zapewnienie dodatkowej ochrony przed oprogramowaniem ransomware
poprzez przechowywanie jednej kopii zapasowej w miejscu, gdzie nie
dosięgnie jej wirus infekujący lokalny komputer.

• Zarządzanie harmonogramami zapisywania kopii zapasowych oraz

sprawdzanie ich stanu dla wszystkich urządzeń za pośrednictwem
bezpiecznego portalu dostępnego przez przeglądarkę internetową.

• Ochrona Twojej obecności w mediach społecznościowych za pomocą
przyrostowych kopii zapasowych kont na Facebooku i Instagramie.
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OPCJE
ZAKUPU

WYMAGANIA
SYSTEMOWE

Standardowa

Microsoft Windows
• Windows 10
• Windows 8.1 (wszystkie wersje)
• Windows 8 (wszystkie wersje)
• Windows 7 SP1 (wszystkie wersje)
• Windows XP SP3 wersja 32-bitowa
• Windows Home Server

Nabywana jeden raz, określana również
jako „licencja bezterminowa”. Tylko
lokalna kopia zapasowa (tj. dyski
zewnętrzne, udziały sieciowe oraz NAS).
Licencja standardowa nie oferuje funkcji
dostępnych opartych na chmurze.
Licencja standardowa obejmuje:
• Pomoc techniczną: poprzez e-mail oraz
czat online przez okres jednego roku.
• Aktualizacje: wyłącznie aktualizacje
oprogramowania.

MacOS
• OS X 10.9.5+,
• OS X 10.10.2+
• OS X 10.11.5+

Zaawansowana
Subskrypcja na jeden rok wzbogacona o
wszystkie funkcje oparte na chmurze
oraz 250 GB miejsca w chmurze Acronis
Cloud Storage.
Licencja zaawansowana obejmuje:
• Pomoc techniczną: poprzez telefon,
e-mail oraz czat online przez cały okres
subskrypcji.
• Aktualizacje: aktualizacje oprogramowania oraz nowe wersje opublikowane
w całym okresie subskrypcji.

Premium
Jednoroczna subskrypcja obejmująca
wszystkie funkcje oparte na chmurze
oraz 1 TB miejsca w chmurze Acronis
Cloud Storage.
Licencja premium obejmuje:
• Poświadczanie plików przy użyciu
technologii łańcucha bloków za
pośrednictwem funkcji Acronis Notary.
• Podpisy elektroniczne na dokumentach za pośrednictwem funkcji
Acronis ASign.
• Pomoc techniczna: priorytetowe
usługi wsparcia jak również pomoc
poprzez telefon, e-mail oraz czat
przez cały okres subskrypcji.
• Aktualizacje i nowe wersje: poprawki
błędów krytycznych, nowe funkcje i
nowe wersje opublikowane w okresie
trwania subskrypcji.

Systemy mobilne
• iOS 8.x lub nowszy
• Android 4.1 lub nowszy

Uwagi
Po wygaśnięciu subskrypcji na Acronis True
Image jeszcze przez 30 dni przysługuje Ci
dostęp do dowolnych danych przechowywanych w chmurze Acronis Cloud Storage.
Bez ograniczeń czasowych możesz
odzyskiwać dowolne lokalne kopie zapasowe. Nie możesz wykonywać żadnych
nowych kopii zapasowych, a wszystkie
pozostałe funkcje są wyłączone.
1 W badaniach przeprowadzonych przez dwa niezależne
laboratoria testowe (MRG Eﬃtas oraz AV-Test Institute) Acronis
został oceniony jako najszybsze spośród dostępnych narzędzie
do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych –
średnio dwukrotnie szybsze, a w niektórych przypadkach ponad
dziesięciokrotnie szybsze niż rozwiązania konkurencyjne.
2 W badaniu przeprowadzonym przez AV-Test Institute Acronis
uzyskał najwyższy wynik spośród wszystkich konkurentów w
zakresie łatwości użytkowania. Interfejs programu został
określony jako „estetyczny i nowoczesny”, a obsługa jako „łatwa i
intuicyjna”.
3 W teście ośmiu produktów konsumenckich do tworzenia
kopii zapasowych przeprowadzonym przez MRG Eﬃtas Acronis
okazał się jedynym rozwiązaniem zdolnym do ochrony kopii
zapasowych przed każdą użytą w testach rodziną oprogramowania ransomware. „Pozostałe rozwiązania nie posiadają
praktycznie żadnej ochrony kopii zapasowych jeśli chodzi o
oprogramowanie ransomware ” – skomentowali specjaliści z
MRG Eﬃtas.

Dalsze informacje są dostępne
na stronie www.acronis.pl
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