Acronis® True Image™ 2018
Aplikace Acronis True Image 2018 je integrovaný softwarový balík zajišťující bezpečnost všech informací v
počítači. S její pomocí můžete zálohovat dokumenty, fotografie, e-maily a vybrané diskové oddíly, dokonce i
celý disk, včetně operačního systému, aplikací, nastavení a veškerých dat.
Zálohy umožňují obnovení systému počítače v případě nehody, například ztráty dat, nechtěného odstranění
důležitých souborů a složek nebo úplného zničení pevného disku.
Online zálohování umožňuje ukládat nejdůležitější soubory a disky do úložiště Acronis Cloud. Vaše data
budou chráněna i v případě, že počítač někdo ztratí, ukradne nebo zničí. Tato data lze v případě potřeby
obnovit na nové zařízení.
Klíčové funkce:
Zálohování disku do místního úložiště a úložiště Acronis Cloud
Zálohování souborů do místního úložiště a úložiště Acronis Cloud
Záchranná spouštěcí média
Klonování pevného disku
Archivace dat
Ochrana rodinných dat
Synchronizace souborů
Nástroje zajišťující bezpečnost a soukromí

Nově v této verzi

Činnost zálohování a statistika – u každého zálohování můžete snadno zobrazit počet spuštění, zda byly
operace úspěšné nebo nikoliv, velikost zálohovaných dat, stav operací provedených se zálohou a další
podrobnosti. Tyto informace jsou shromážděny na kartě Činnost, která umožňuje sledovat celou historii
zálohování počínaje jejím vytvořením.
U každé zálohy, kromě nepřetržitých a mobilních záloh, karta Záloha graficky zobrazuje obsah záloh
podle typu souborů.

Vylepšená a jednodušší tvorba média založeného na prostředí WinPE – když chcete vytvořit médium
založené na prostředí WinPE, musíte si nejprve stáhnout a nainstalovat sady nástrojů AIK nebo ADK z
webu společnosti Microsoft. Objem potřebných stahovaných dat je poměrně velký a může snadno
překročit 1 GB nebo i více. Nová metoda optimalizuje tento proces a stahuje pouze ty soubory, které
jsou vyžadovány pro vytváření médií prostředí WinPE. V důsledku toho je nutné stáhnout pouze asi
500 MB dat.
Kromě toho může místo vytvoření média prostředí WinPE vytvořit médium prostředí WinRE. To je
mnohem snazší, protože prostředí Windows Recovery Environment je již součásti systému Windows
Vista a novějších, proto nemusíte stahovat dodatečné součásti z internetu. Podobně jako u médií WinPE
můžete přidat ovladače pro zajištění lepší kompatibility s vaším hardwarem.
Kontrolní panel služby Acronis Active Protection – jedná se o nové řídicí centrum ochrany proti
ransomwaru se všemi potřebnými nastaveními, statistikou, souhrnem a vyčerpávajícími informacemi o
stávajících procesech.
Acronis Active Protection 2.0 – v této verzi:
Detekování průniků, které představují pokus ransomwaru instalovat škodlivý kód do zdravých procesů.
Používání technologie strojního učení. Tato technologie umožňuje analyzovat velký objem dat a
aktualizovat proces chování na základě analýzy, a proto dočasně zlepšit kvalitu algoritmu detekování
ransomwaru.
Převod záloh Acronis (soubory TIB) na virtuální pevné disky (soubory VHD nebo VHDX) – můžete
vytvořit soubory VHD(X) založené na zálohách na úrovni disku a pak je připojit jako virtuální pevné disky
nebo je spustit jako virtuální počítače.
Přenos nastavení zálohování – můžete importovat a exportovat nastavení zálohování prostřednictvím
souboru ZIP. To je vhodné, pokud potřebujete přenést zálohy z jednoho počítače na jiný, nebo na stejný
počítač po přechodu na novou verzi aplikace Acronis True Image 2018.
Zlepšení uživatelského rozhraní – byly přidány nebo vylepšeny následující prvky rozhraní:
Byly přidány tři karty pro úplné ovládání každé zálohy: Zálohování, Činnost a Obnovení.
Byly přepracovány komentáře zálohy.
Mobilní zálohy a zálohy sociálních sítí byly přesunuty do části zdroje zálohování. Karta Kontrolní panel
byla odebrána z bočního podokna.

