Co umí Acronis True Image
Lokální zálohování
Spolehlivá ochrana udržující soubory a systémy v bezpečí

Full Image zálohování
Chraňte vše a obnovujte cokoli s pomocí přesné repliky systémového disku nebo vybraného oddílu. V
případě ztráty dat můžete snadno obnovit cokoli potřebujete – od celého systému po jednotlivý soubor nebo
složku.

Novinka

Aktivní ochrana proti ransomware
Zabraňte ransomwaru v zašifrování vašich dat, nakažení vaší sítě či ochromení vašeho systému pomocí
Acronis Active Protection 2.0, naší technologie na bázi umělé inteligence a strojového učení, která rozpozná
a zastaví útok ransomware a automaticky zvrátí jeho dopady.

Novinka

Acronis Survival Kit
Vytvořte obnovovací nástroj vše-v-jednom na externím disku, který bude obsahovat vše potřebné
k restartování vašeho systému včetně nutného boot média, systémového oddílu a všech vašich záloh.
Jednoduše disk připojíte a váš systém přivedete rychle a spolehlivě zpět k životu.

Novinka

Backup Cleanup Tool
Uvolněte si místo na disku přezkoumáním vašich zálohovacích souborů, manuálním výběrem zbytečných
verzí a odstraněním přebytečných souborů. Dopřejte si úplnou kontrolu nad zálohovacím úložištěm a
verzováním.

Novinka

Zálohování při zapojení USB
Zapojte externí USB a začněte s automatickým zálohováním vašich dat. Jestli coby destinaci zálohy
upřednostňujete externí USB disky, tato nová možnost plánování podle události vám proces zjednoduší.

Novinka pro mac

Klonování aktivních disků
Vytvářejte přesné repliky běžících Windows či Mac systémů, aniž byste je museli zastavit a restartovat. Od
operačních systémů a programů, přes soubory a nastavení – jedná se o nejjednodušší a nejspolehlivější
způsob migrace dat na větší nebo rychlejší disk.

WinPE Media Builder
Vytvořte si spouštěcí médium, abyste mohli jednoduše obnovit systém na stejný nebo odlišný hardware.
Vytvořte WinPE prostředí pro rychlé řešení problémů s konfigurací ovladačů. Použijte předurčené nastavení
Simple módu anebo si Media Builder přizpůsobte v Advanced módu.

Novinka

Podpora virtuálního prostředí
Konvertujte full image zálohy na formát virtuálního Hyper-V disku, testujte s VHDX souborem vašeho
systému nebo spouštějte několik jeho kopií na Windows hypervizoru. Pro uživatele Maců Acronis True
Image 2019 používá nativní Parallels Desktop API k zálohování na virtuální stroje, takže jsou obnovovány
jako sada souborů okamžitě spustitelných v prostředí Parallels Desktop.
Aktivity a statistiky zálohování

Sledujte status zálohování, velikosti souborů, rychlost zálohování či počet verzí vaší zálohy. Dokonce
uvidíte barevné ukazatele pro množství fotek, videí, hudby a dokumentů, které jsou připraveny k obnovení.
Pružný management
Plánujte časy, konfigurujte umístění a vybírejte z full image, přírůstkového, rozdílového nebo custom
zálohování.
Zálohování souborů a složek
Ovládejte svá zálohování výběrem jednotlivých souborů a složek, když nechcete full image kopii.
Universal Restore
Obnovení vašeho systému na nový hardware je s našimi spouštěcími médii a technologií zavádění ovladačů
jednoduché.
Nepřetržité lokální zálohování
Pracujte dál, hrajte anebo surfujte na internetu: zálohování běží na pozadí, aniž by ovlivňovalo výkon
vašeho počítače.
Bezpečnostní dashboard
Monitorujte počet procesů označených za potencionálně nebezpečné, identifikujte ty zablokované a
schvalujte ty důvěryhodné, aby běžely bez zastavení.
Changed-Block Tracker
Zálohujte přírůstkově a rozdílově až třikrát rychleji díky technologii, která monitoruje provádění změn v
image v reálném čase.
End-to-End šifrování
Zabezpečte své zálohy s funkčním šifrováním AES-256, ať už jsou data on-site, v přenosu anebo v cloudu.
Try and Decide
Když máte jistotu, že se můžete jednoduše vrátit k předchozí konfiguraci, můžete bezpečně testovat nový
software, ovladače, aktualizace systému nebo cokoli jiného.
Archivace
Uvolněte místo na disku přesunem velkých a zřídkakdy používaných souborů do cloudu nebo na místní disk
se zachováním snadného přístupu.
Blockchain Certification
Vytvořte pro svá data unikátní „otisk“ s Acronis Notary a nabuďte jistoty v integritu svých záloh. Dostupné
pouze v edici Premium.
Elektronické podpisy
Využívejte elektronické podpisy k ověření autenticity souborů pomocí Acronis ASign. Dostupné pouze v
edici Premium.

Zálohování do cloudu
Bezpečné ukládání vašich dat off-site ještě nikdy neznělo lépe

Dvojitá ochrana
Maximalizujte svou ochranu zálohováním lokálně, pro rychlé obnovení, a ukládáním kopie do cloudu pro
off-site zabezpečení. Tato silná kombinace naplňuje zálohovací strategii 3-2-1 dokonale.

Novinka

Rychlé zálohování a obnova
Připojujte se ke cloudu rychleji. Náš nový formát Archive 3 vylepšuje spolehlivost a výkon cloudového
zálohování pro Macy i pro Windows a činí tak zálohování do off-site cloudu rychlejším, jednodušším a
bezpečnějším než kdy dříve.

Přístup odkudkoli
Načtěte si z Acronis Cloud Storage zálohy jakýkoli soubor nebo složku, a to na jakýkoli počítač nebo
mobilní zařízení, a spravujte zálohovací plán na svém účtu – vše přes webovou konzoli.

Bezpečná datová centra
Vyberte si nejbližší datové centrum pro nejrychlejší připojení, splňujte jakékoli regulatorní požadavky.
Všechny naše lokace jsou certifikovány SSAE-16 a Tier IV pro zajišťování bezpečnosti a dostupnosti.

Verzování
Vyberte si, kolik verzí vašich záloh chcete uchovávat a na jak dlouho. My necháváme rozhodnutí na vás, na
rozdíl od jiných řešení.

Zálohování sociálních médií
Nedovolte hackerům, nehodám a chybám, aby zničili vaše fotky, kontakty a vzpomínky na Facebooku nebo
Instagramu.

Kontinuální ochrana
Zálohujte do cloudu nepřetržitě a zachycujte změny až co pět minut, aniž byste museli přerušovat vaši práci.

Synchronizace a sdílení
Synchronizujte data mezi počítači nebo v cloudu, abyste měli stejnou verzi souboru dostupnou na všech
zařízeních.

Zálohování mobilních zařízení
Za rohem anebo na druhé straně zeměkoule – kryjeme vás

Ochrana na cestách
Zabezpečte všechny fotky, videa, kontakty, upomínky a termíny v kalendáři na svém smartphonu nebo
tabletu a zajistěte tak, že je nikdy neztratíte – i v případech krádeže nebo ztráty.

Neomezený počet zařízení
Pokryjte všechny rodinné smartphony a tablety s jediným účtem. Chránit data a vzdáleně spravovat
zálohovací plán pro každé zařízení můžete prostřednictvím jediného dashboardu.

Lokální Wi-Fi zálohování
Vytvářejte zálohy svých mobilních zařízení automaticky a bezdrátově, přes Wi-Fi na PC, Mac nebo NAS
zařízení. Zálohujete pak tím, že prostě dorazíte domů.

Obnova jednotlivých souborů
Načítejte jednotlivé soubory, aniž byste museli provádět úplnou obnovu obsahu vašeho zařízení.

Flexibilita ve výběru zařízení
Unikněte z vězení jediné mobilní platformy díky snadné migraci dat mezi zařízeními s iOS a Android.

Zálohování paměťových karet
Chraňte data uložená ve vnitřní paměti Android zařízení i na jejich SD paměťových kartách a zajistěte si, že
se žádná data neztratí.

Náhled do záloh mobilních zařízení
Procházejte obsah mobilních záloh na místním PC nebo Mac počítači, kde zálohovací soubory ukládáte.

