Data Recovery PL

Odzyskuj dane dla
swoich Klientów.
Sprawnie odzyskaj dane dla swoich Klientów dzięki Ontrack® EasyRecovery™
Technician for Mac®. Zatwierdzone do użytku komercyjnego, Ontrack EasyRecovery
Technician jest skutecznym oprogramowaniem do odzyskiwania utraconych
dokumentów, zdjęć, plików muzycznych i filmów wideo, które zostały przypadkowo
lub celowo usunięte z systemów plików opartych na formatach HFS, HFS+, FAT,
ExFAT i NTFS.
Oprogramowanie Ontrack EasyRecovery Technician umożliwia odzyskiwanie danych
RAW z utraconych woluminów komputerów Mac oraz odzyskiwanie danych z
zaszyfrowanych systemów plików. Jest to kompletne rozwiązanie do odzyskiwania
danych dla MacOS® X, wraz z odzyskiwaniem czystych plików Mac®
z niezamontowanych woluminów systemu OS X.
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Ulepszony interfejs użytkownika jest jednym z najprostszych w użyciu
produktów do odzyskiwania danych dostępnych dla komputerów Mac.
Opcje szybkiego skanowania i szczegółowego skanowania pozwalają na
efektywne skanowanie w celu szybkiego odzyskania plików lub szczegółowe
skanowanie, które pozwala w przywróceniu trudniejszych do odzyskania plików.
Przywracanie usuniętych woluminów poprzez zlokalizowanie i przebudowę
uszkodzonych lub usuniętych woluminów na dowolnym dysku w formacie plików
HFS, HFS+, FAT, NTFS lub ExFAT.
Dane z nośników z uszkodzonymi sektorami można odzyskiwać, tworząc
obraz nośnika i odzyskując dane z tego obrazu.
Odzyskiwanie usuniętej lub uszkodzonej partycji.
Odzyskiwanie danych RAW – oprogramowanie może precyzyjnie zidentyfikować
ponad 122 różnych typów plików i poprawnie je dopasować, aby przywrócić
dostęp do plików.

Ontrack EasyRecovery Technician
dla Mac jest kompatybilny z
systemami macOS® Sierra 10.12,
10.11, 10.10, 10.10, 10.9, 10.8,
10.7 i 10.6.

Co nowego?
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Nowy i ulepszony interfejs użytkownika
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Wsparcie dla Sierra 10.12
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Opcja powiększania zdjęć
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Wyświetlanie przewidywanego czasu dla procesu skanowania
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Obsługa Apple® Time Capsule®

Kluczowe właściwości
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Odzyskiwanie danych ze sformatowanych lub usuniętych
woluminów
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Odzyskiwanie usuniętych plików i folderów
Odzyskiwanie danych z uszkodzonych, usuniętych lub
sformatowanych woluminów Mac
Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt CD/DVD
Odzyskiwanie dowolnych, konkretnych typów plików za
pomocą opcji „Lista filtrów”
Tworzenie obrazów dysków lub woluminów, które ułatwiają
proces odzyskiwania danych
Odzyskiwanie danych z uszkodzonych sektorów
wykorzystując obrazy plików
Zwiększenie szybkości odzyskiwania danych dzięki użyciu
obrazu plików
Opcja pokazania i ukrycia podglądu zdjęć / plików tekstowych
podczas skanowania
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Możliwość przeszukania usuniętych / utraconych woluminów
na dowolnym dysku w formacie plików HFS, HFS+, FAT, NTFS
lub ExFAT
Możliwość odzyskiwania danych z zaszyfrowanych systemów
plików
Wsparcie dla Time Machine Backup
Poprawione wsparcie dla odzyskiwania plików HFS+, FAT32,
ExFAT, NTFS i DVD
Opcja „Użyj dysku” dla szybszego przetwarzania danych i
„Minimalne zużycie pamięci RAM” w przypadku większych
dysków z dużą ilością danych
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Zaawansowane opcje filtrowania dla plików i folderów
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Zaktualizowane informacje o dysku
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Obsługa narzędzi diagnostycznych S.M.A.R.T.
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Możliwość podglądu plików po skanowaniu
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Obsługa systemu plików NTFS (Boot Camp Support)
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Obsługa systemów plików HFS, HFS+, FAT, NTFS i ExFAT

Aktualizacja funkcji QuickLook View Support dla systemów
Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11.
Odzyskiwanie danych RAW
Możliwość podglądu uszkodzonych plików w bezpiecznym
trybie
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