Data Recovery PL

Odzyskaj pliki Windows®
Kroll Ontrack oferuje skuteczne oprogramowanie do odzyskiwania danych z systemu Windows® dla firm i użytkowników
indywidualnych. Ontrack® EasyRecovery® dla Windows pozwala na przywrócenie uszkodzonych lub skasowanych plików, jak również
ich odzyskanie ze sformatowanych nośników czy po uszkodzeniu struktury nośnika – nawet z zainicjowanych dysków. Intuicyjny
interfejs pozwala nawet niedoświadczonym użytkownikom skutecznie przywrócić dane.

Najlepsze w swojej klasie właściwości
■■

Opcje szybkiego i szczegółowego skanowania pozwalają na sprawne skanowanie w celu szybkiego odzyskania plików lub
bardziej szczegółowe w celu przywrócenia plików, które są trudniejsze do odzyskania.

■■

Łatwe wyszukiwanie usuniętych plików na dysku logicznym za pomocą nazwy lub typu pliku.

■■

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników, takich jak dyski twarde, karty pamięci i pamięci USB.
Ontrack® EasyRecovery™ Free
Odzyskaj do 1GB danych za darmo dzięki Ontrack EasyRecovery Free –
zaawansowanemu oprogramowaniu do samodzielnego odzyskiwania danych z
systemu Microsoft® Windows®. Łatwe w użyciu, kompleksowe rozwiązanie do
odzyskiwania danych.

Ontrack® EasyRecovery™ Home
Łatwe w użyciu narzędzie do odzyskiwania danych przeznaczone dla osób, które
utraciły dane, takie jak cyfrowe zdjęcia, filmy, muzyka czy ważne dokumenty.
Pozwala przywrócić dane z dowolnego rodzaju nośnika, w tym także z telefonu
komórkowego. Oprogramowanie pozwala na nieograniczone odzyskiwanie danych
zarówno z lokalnych, jak i zewnętrznych nośników, bez względu na wielkość pliku i
pojemność dysku.

Ontrack® EasyRecovery™ Professional
Profesjonalne odzyskiwanie utraconych i usuniętych plików, folderów, dokumentów,
zdjęć i innych. Ontrack EasyRecovery Professional może odzyskać dane po wielu
zdarzeniach związanych z utratą danych, takich jak przypadkowe usunięcie czy
sformatowanie, w tym także przywrócić dane utracone w wyniku poważnego
uszkodzenia dysku twardego.

Ontrack® EasyRecovery™ Technician
Zaawansowane odzyskiwanie danych z dysków twardych z konfiguracji RAID.
Ontrack EasyRecovery Technician bezpiecznie odzyskuje dane z dysków twardych
z RAID 0,5 lub 6, korzystając z opcji zdalnego odzyskiwania danych. Odzyskuj
pliki, zdjęcia, filmy, dokumenty i wiadomości e-mail z dysków twardych w
systemie Windows, nośników zewnętrznych i macierzy RAID. Licencja pozwala na
odzyskiwanie najważniejszych danych klienta.

Darmowe odzyskiwanie
danych do 1GB
Bezpłatna wersja programu Ontrack
EasyRecovery umożliwia bezpłatne
odzyskanie 1GB danych.
www.krollontrack.pl/odzyskiwaniedanych/program/dla-windows/

Możliwości Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery to kompleksowe oprogramowanie do odzyskiwania danych dla Microsoft® Windows® działające w systemach
operacyjnych Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10. Odzyskaj wiadomości e-mail,
dokumenty, bazy danych, zdjęcia i pliki multimedialne z lokalnych/zewnętrznych dysków twardych (HDDD/SSD), dysków optycznych i
innych urządzeń, w tym tabletów i telefonów komórkowych.
Funkcja szybkiego skanowania umożliwia użytkownikom skanowanie nośnika w krótszym czasie, co pozwala na szybkie odzyskanie
danych. Jeśli po szybkim skanowaniu krytyczne pliki nie są wyświetlane w podglądzie, można wybrać opcję szczegółowego
skanowania, aby kontynuować wyszukiwanie.
Ontrack EasyRecovery Home oferuje opcję „Filtered Tree”, która umożliwia łatwe sortowanie odzyskanych plików. Można określić różne
typy plików, niezależnie od tego, czy plik istnieje, czy został usunięty i filtrować wyniki według przybliżonej wielkości.

Nowe funkcje w Ontrack EasyRecovery
■■

Możliwość zapisywania skanów i późniejszego ich
odtwarzania

■■

Przyjazny interfejs użytkownika

■■

Wielokrotne wsparcie DPI (100%, 125%, 150%)

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Możliwość przeszukiwania określonego typu plików w dysku
logicznym/folderze specyficznym dla danego typu

Kluczowe właściwości Ontrack EasyRecovery
■■

Kategoryzacja zeskanowanych wyników

■■

Przegląd plików przed odzyskaniem

■■

Odzyskiwanie danych z przypadkowo usuniętych woluminów

■■

Odzyskiwanie danych z formatowanych woluminów

■■

Odzyskiwanie usuniętych plików i folderów

Możliwość przeszukiwania poszczególnych folderów pod
kątem zgubionych i usuniętych danych

■■

Automatyczne przełączanie z trybu szybkiego skanowania
do trybu szczegółowego skanowania, jeśli wybrane pliki nie
zostaną znalezione się po szybkim skanowaniu

■■

Szybszy i wydajniejszy silnik skanowania

■■

■■

Jednoczesne skanowanie wielu systemów plików (NTFS, FAT,
FAT16, FAT32 i ExFat) na dysku logicznym

Odzyskiwanie z dysku twardego, nośników wymiennych,
takich jak dyski USB, karty pamięci itp.
Zapewnia możliwość zatrzymania i wznowienia odzyskiwania
danych w późniejszym czasie
Obsługa ponad 300 typów plików
Drzewo plików podzielone według typu pliku, widoku drzewa i
listy usuniętych plików

Zwiększona szybkość wyszukiwania utraconej partycji
Opcja włączania i wyłączania podglądu plików podczas
skanowania
Uwydatniony postęp skanowania i szczegółowy stan
skanowania, w tym stan skanowania, czas, jaki upłynął i
pozostały czas
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