Najlepsze w swojej klasie narzędzie
do samodzielnego odzyskiwania danych

Ontrack® EasyRecovery™

Nowy Ontrack® EasyRecovery™ dla Windows i Mac, to kompletne narzędzie do ochrony, odzyskiwania uszkodzonych
lub skasowanych plików oraz bezpowrotnego niszczenia danych dla firm i użytkowników indywidualnych. Przywraca dane
po formatowaniu lub uszkodzeniu struktury nośnika – nawet z zainicjowanych dysków. Intuicyjny interfejs programu pozwala
także niedoświadczonym użytkownikom na skuteczne odzyskiwanie danych.

Odkryj nowe funkcje, które wykraczają poza zwykłe odzyskiwanie danych:
»»

Chroń swoje dane zapisane na dysku twardym lub dysku SSD. Popraw bezpieczeństwo, dzięki nowej funkcji aktywnego
skanowania nośnika bazującej na mechanizmie S.M.A.R.T.

»»

Odzyskuj dane z wirtualnych środowisk VMware (opcja dostępna tylko wersji Enterprise).

»»

Bezpowrotnie kasuj pliki, foldery lub całe nośniki, aby zabezpieczyć się przed ich wyciekiem.

Ontrack® EasyRecovery™ Enterprise
Najbardziej zaawansowana wersja programu dla firm, wspierająca przywracanie danych z sieci. Nowa
wersja jest wzbogacona o funkcje ochrony i niszczenia danych z klasycznych nośników oraz środowisk
VMware®. Program umożliwia również przywracanie danych z macierzy RAID. Wyposażony jest
w poszerzony zestaw narzędzi: do odzyskiwania danych z poczty elektronicznej, podgląd
heksadecymalny, analizę S.M.A.R.T. i diagnostykę zapisanych oraz uszkodzonych sektorów, narzędzia
do tworzenia obrazu dysku, kopiowania i odświeżania dysku.

Ontrack® EasyRecovery™ Professional
Najlepsze w swojej klasie narzędzie dla firm do samodzielnego przywracania danych.
Nowa wersja pozwala chronić, odzyskiwać oraz bezpowrotnie niszczyć dane. Program
wyposażony jest w poszerzony zestaw narzędzi obejmujący: odzyskiwanie danych z poczty
elektronicznej, podgląd heksadecymalny, analizę S.M.A.R.T. i diagnostykę zapisanych
oraz uszkodzonych sektorów, narzędzia do tworzenia obrazu dysku, kopiowania i odświeżania dysku.

Ontrack® EasyRecovery™ Home
Najwygodniejsze narzędzie dla użytkowników domowych potrzebujących szybkiego i łatwego
w obsłudze oprogramowania do odzyskiwania zdjęć, filmów, muzyki, a przede wszystkim ważnych
dokumentów. Najnowsza wersja programu pozwala chronić, odzyskiwać oraz bezpowrotnie niszczyć
dane.

Ontrack® EasyRecovery™

Zalety Ontrack EasyRecovery
Program pomaga chronić dane zapisane na dyskach HDD
i SSD dzięki nowej funkcji aktywnego skanowania, bazującej
na mechanizmie S.M.A.R.T. Możesz zbadać stan w jakim
znajduje się Twój dysk, aby sprawdzić czy nie grozi mu awaria
i jest bezpiecznym miejscem dla Twoich danych.
Program przywraca dane z dysków twardych (HDD/
SSD), z cyfrowych i optycznych nośników danych,
iPodów, oraz telefonów komórkowych pracujących w
trybie pamięci masowej USB. Odzyskuje dane z obrazów
nośników danych. Ontrack EasyRecovery może odzyskać
ważne pliki, dokumenty, bazy danych, zdjęcia, muzykę
i pliki wideo.
Ontrack EasyRecovery pozwala na bezpowrotne kasowanie
wybranych plików, folderów lub całej zawartości nośnika
tradycyjnego lub wirtualnego. Dzięki temu możesz ochronić
Twoje cenne dane przed wyciekiem.
Program
nie
zapisuje
odzyskiwanych
danych
na skanowanym nośniku, dzięki czemu wszystkie operacje
przywracania danych są bezpieczne. Odzyskiwane pliki mogą
zostać zapisane na dowolnym wskazanym nośniku, włączając
w to dyski sieciowe i pamięci przenośne.

Możliwości Ontrack EasyRecovery:
»» Pracuje z systemami: Microsoft® Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows 8, Microsoft Windows Server 2003/2008
(dotyczy edycji Ontrack EasyRecovery dla Windows)
»» Pracuje z systemami Mac OS X 10.4 lub wyższymi (dotyczy
edycji Ontrack EasyRecovery dla Mac)

»» Odtwarza dane z macierzy RAID, w tym danych zapisanych
w tzw. Stripe Sets oraz z nośników pracujących w trybie
mirroringu (wersja Ontrack EasyRecovery Enterprise)
»» Przywraca dane z plików obrazów dysku (Encase E01, RAW,
AFF i WinHex) (wersje Ontrack EasyRecovery Enterprise
i Professional)
»» Oferuje łatwy w użyciu kreator odzyskiwania danych,
prowadzący użytkownika krok po kroku przez cały proces
odzyskiwania danych
»» Przywraca dane z systemu plików FAT12, FAT16, FAT32,
NTFS oraz NTFS 5
»» Przywraca dane z systemu plików HFS, HFS+, HFSX oraz HFS
Wrapper
»» Przywraca dane z opróżnionego kosza (Recycle Bin)
i Windows Explorer (dotyczy edycji dla Windows)
»» Przywraca dane z kosza (Trash) lub powiązanych aplikacji
(dotyczy edycji dla Mac)
»» Nie ma ograniczeń związanych z rozmiarem plików
ani pojemnością nośników danych
»» Przywraca dane po formatowaniu
»» Przywraca utracone partycje
»» Przywraca dane na podstawie sygnatury pliku
»» Przywraca dane ze wszystkich nośników cyfrowych, dysków
HDD/SSD, pamięci typu Flash, USB i wszelkich innych typów
nośników
»» Oferuje możliwość przeglądu plików przed odzyskiem
»» Umożliwia odzysk danych z CD/DVD (ISO9660/UDF
w połączeniu z ISO9660) oraz nośników z systemem plików
Linux (Ext2/3)

»» Pozwala na monitorowanie stanu dysków (HDD/SSD)
»» Pozwala na bezpowrotne kasowanie wybranych plików,
folderów lub całych dysków (w zależności od wersji)
»» Umożliwia odzyskiwanie plików VMDK zapisanych
w lokalnym systemie plików (wersja Ontrack® EasyRecovery™
Enterprise)
»» Umożliwia bezpowrotne kasowanie plików i folderów
z dysków wirtualnych (wersja Ontrack EasyRecovery
Enterprise)
»» Zapewnia wsparcie sieciowe dla odzyskiwania danych
z systemów zdalnych (wersja Ontrack EasyRecovery
Enterprise)
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Wypróbuj zanim kupisz
Pobierz darmową wersję demonstracyjną Ontrack
EasyRecovery i sprawdź jak odzyskuje dane. Program
Ontrack EasyRecovery oferowany jest w wersji dla
systemów Windows i Mac.

www.easyrecovery.pl
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