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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/acronis-true-image-2019-1pc-p-343.html

Acronis True Image 2019 1Pc
Cena brutto

169,00 zł

Cena netto

137,40 zł

Cena poprzednia

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

5903148290027

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: Komercyjna dom i firma
Stan: Nowy
Liczba stanowisk: 1 PC
Legalność: 100% legalny potwierdzony fakturą vat
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Otrzymacie Państwo:
- klucz do instalacji i aktywacji pełnej i legalnej wersji
- instrukcje instalacji i aktywacji
- linki do pobrania instalki, lub można stworzyć kopię DVD,USB na własne potrzeby
- fakturę Vat jako dowód zakupu
- Certyfikat w PDF wystawiony przez CYBERUSŁUGI
Twórz niezawodne kopie swoich danych, z których zawsze możesz przywrócić cały system lub pojedyncze pliki
Twórz kopie
Wykorzystaj funkcje klonowania i tworzenia obrazu lustrzanego do z duplikowania swojego systemu, zapisując wszystkie swoje dane dla celów
migracji na inny dysk lub przywracania systemu
Przechowuj
Zapisuj kopie zapasowe na dysku lokalnym i w chmurze zapewniając podwójną ochronę danym, których repliki będą zawsze dostępne albo
lokalnie, albo w magazynie zewnętrznym
Przywracaj
W szybki sposób przywracaj całe systemy lub tylko określone pliki, mając pewność, że kopia jest tak samo dobra jak oryginał.
Nowe aktualizacje zwiększające ochronę
Sposób w jaki uzyskujemy dostęp do danych i wykorzystujemy je stale się zmienia, tak jak zagrożenia dla tych danych. Tradycyjne kopie
zapasowe już nie wystarczają. Nowoczesne zagrożenia muszą spotkać się z nowoczesnymi rozwiązaniami – Acronis True Image 2019 Cyber
Protection ma potrzebne narzędzia.
Jeśli masz już Acronis True Image 2019, otrzymasz aktualizację bezpłatnie! Po prostu zaloguj się na swoje konto Acronis i pobierz nową wersję –
instalator poprowadzi cię przez cały proces aktualizacji.
Kopie zapasowe Office 365
Ponieważ wszystkie informacje są trzymane na twoim Office 365 account, ich kopie zapasowe są niezbędne. Tworzenie kopii zapasowych
bezpośrednio do chmury Acronis to prosty sposób na zabezpieczenie wiadomości i załączników Outlook, a także plików i folderów OneDrive.
Bloker koparek kryptowalut
Cyberprzestępcy zarabiają pieniądze na przejmowaniu zasobów systemowych komputerów osobistych, które wykorzystują potem
do generowania kryptowalut. Acronis Active Protection wykrywa i zatrzymuje szkodliwe koparki kryptowalut, zabezpieczając zasoby twojego
systemu.
Wszechstronny
Twórz kopie zapasowe tego co chcesz i jak chcesz, za pomocą narzędzi takich jak pełny obraz dysku, kopia plików i folderów, klonowanie
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aktywnego dysku, harmonogram oparty o zdarzenia, ciągłe kopie zapasowe i generator nośnika ratunkowego.
Przejrzysty
Dowiedz się wszystkiego o kopii zapasowej już na pierwszy rzut oka. Śledź statusy kopii zapasowych, rozmiary plików i czas tworzenia kopii oraz
obserwuj kolorowe wykresy przedstawiające rodzaj przechowywanych danych.
Elastyczny
Zapewnij sobie całkowitą ochronę i kontroluj to gdzie składowane są twoje dane, niezależnie od tego czy jest to dysk zewnętrzny, folder
sieciowy, urządzenie NAS, miejsce w chmurze czy ich kombinacja.
Kompatybilny
Zabezpiecz swoje dane niezależnie od tego gdzie się znajdują, dzięki rozwiązaniu, które obsługuje komputery PC z Windows, komputery Mac,
urządzenia iOS i Android, a także maszyny wirtualne i konta mediów społecznościowych.
Szyfrowanie od początku do końca
Zabezpiecz swoje dane przed oczami ciekawskich, podczas ich przesyłania, składowania w chmurze i na swoim lokalnym komputerze,
wykorzystując szyfrowanie AES-256 i ochronę hasłem.
Bezpieczne centra danych
Zapisuj swoje kopie zapasowe w bezpiecznej chmurze Acronis. Nasze centra danych posiadają certyfikaty SSAE-16 i Tier IV zapewniając
bezpieczeństwo i wysoką dostępność.
Certyfikacja blockchain
Twórz unikalny “odcisk palca”, oparty o blockchain, w celu potwierdzenia autentyczności plików. Dostępne tylko z subskrypcją Premium.
Działa na wielu platformach
Microsoft Windows
Windows 10 (wszystkie edycje, włącznie z aktualizacją na październik 2018)
Windows 8.1 (wszystkie edycje)
Windows 8 (wszystkie edycje)
Windows 7 SP1 (wszystkie edycje)
Windows Home Server 2011
Windows XP SP3 (wersja 32-bitowa)
Apple macOS
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12
OS X El Capitan 10.11
Mobilne systemy operacyjne
iOS 8.0 lub nowszy
Android 4.1 lub nowszy
Systemy plików (Windows)
NTFS
Ext2/Ext3/Ext4
ReiserFS(3)
Linux SWAP
HFS+/HFSX
FAT16/32/exFAT
Systemy plików (macOS)
APFS
HFS+
Core Storage
FAT32
NTFS (włącznie z Boot Camp)
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