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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/acronis-true-image-2020-3pcmac-p-397.html

Acronis True Image 2020
3PC/Mac
Cena brutto

299,00 zł

Cena netto

243,09 zł

Cena poprzednia

350,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

THMVL1PLS

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: Komercyjna dom i firma (BEZTERMINOWA)
Stan: Nowy
Liczba stanowisk: 3 PC lub Mac
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
Acronis True Image 2020 to kompletna cyberochrona. Zyskaj unikalne rozwiązanie, łącząc niezawodne kopie zapasowe ze sprawdzoną
technologią anti-malware, efektywnie chroni wszystkie twoje dane, aplikacje i systemy. Sposoby dostępu do danych i wykorzystania danych
ulegają ciągłym zmianom tak jak zagrożenia dla nich. Twoja ochrona musi także ewoluować. Dzięki Acronis True Image 2020 i jego ponad 100
ulepszeniom i nowym funkcjom, jesteś cały czas na bieżąco.
Używasz kilku rozwiązań do ochrony swoich danych? W takim razie płacisz słono za wszystkie elementy układanki, które i tak tworzą luki w
twojej obronie. Acronis True Image 2020 to integracja funkcji ochrony danych, cyberbezpieczeństwa i zarządzania, które kontrolujesz z poziomu
pojedynczego intuicyjnego panelu kontrolnego.
Zintegrowany mechanizm obronny, oparty na sztucznej inteligencji, wykrywa i blokuje oprogramowanie ransomware w czasie rzeczywistym, a
ponadto przywraca podmienione pliki. W zeszłym roku z powodzeniem zablokował ponad 400 000 ataków. Zapobiega on również przejmowaniu
zasobów systemowych przez koparki kryptowalut, które zmniejszają wydajność sprzętu i mogą zainfekować system innym szkodliwym
oprogramowaniem.
Kopie zapasowe i przywracanie: lustrzane obrazy. Klonowanie dysków. Nośniki ratunkowe all-in-one. Zapewnienie dostępności danych do
odzyskania jest łatwe bez względu na to, co się stanie.
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: bapisuj swoje kopie zapasowe w bezpiecznej chmurze Acronis. Nasze centra danych posiadają certyfikaty SSAE-16 i
Tier IV zapewniając bezpieczeństwo i wysoką dostępność.
Platforma Windows, macOS, Android, iOS
Wymagania systemowe
Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows XP
Mac OS X 10.11 lub nowszy
Ochrona urządzeń mobilnych: iOS 8.0 lub nowszy oraz Android 4.1 lub nowszy
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