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LICENČNÍ MOŽNOSTI

Standard
Jednorázový nákup neboli trvalá licence. 
Pouze lokální zálohování (tj. na externí 
disky, síťové jednotky, zařízení NAS). 
V edici Standard nejsou dostupné žádné 
cloudové funkce.

Standardní licence zahrnuje:
• Full image zálohování
• Zálohování souborů a složek
• Klonování aktivního disku
• Archivace
• All-in-one nástroj obnovy
• Universal Restore/ spouštěcí média
• End-to-end šifrování
• Kontinuální zálohování
• Plánování na základě událostí
• Zálohování mobilních zařízení 

do lokálního počítače 
nebo na NAS přes Wi-Fi

• Technická podpora: přes e-mail 
a online chat po jeden rok

• Upgrade: pouze aktualizace softwaru

Advanced
Předplatné na jeden rok se všemi 
cloudovými funkcemi, zahrnující 250 GB 
místa v Acronis Cloud Storage.

Kromě všech Standard funkcí, licence 
Advanced zahrnuje:
• Cloudové zálohování a přístup 

odkudkoli
• Zálohování sociálních sítí (Facebook 

a Instagram)
• Technická podpora: po telefonu, přes 

e-mail a online chat, dokud je licence 
aktivní

• Upgrade: aktualizace softwaru a nové 
verze, vydané po dobu platnosti 
licence

Premium
Předplatné na jeden rok se všemi 
cloudovými funkcemi, zahrnující 1 TB 
místa v Acronis Cloud Storage.

Kromě všech Standard a Advanced 
funkcí, licence Premium zahrnuje:
• Blockchainovou certifi kaci souborů 

přes Acronis Notary.
• Elektronické podpisy na dokumentech 

přes Acronis ASign.
• Technickou podporu po dobu trvání 

subskripce. 
• Aktualizace a upgrady: Kritické opravy 

chyb, nové funkce a nové verze 
vydané po dobu trvání subskripce. 

Poznámky
Pokud vám vyprší předplatné Acronis True Image, 
přístup k veškerým datům, která jste uložili v Acronis 
Cloud Storage, máte po dobu následujících 30 dní. 
Lokálně uložené zálohy můžete obnovovat už napořád. 
Nemůžete vytvářet nové zálohy a všechny ostatní 
funkce jsou vypnuty.

1  Ve studii AV-Test Institutu dosáhl Acronis na nejvyšší hodnocení za 
použitelnost. Uživatelské rozhraní je popsáno jako „pěkné a moderní“ 
a možnosti nastavení i interakce jako „jednoduché a samozřejmé“.

2   Výzkum dvou nezávislých laboratoří (MRG Effi  tas a AV-Test Institute) 
značí Acronis nejrychlejším řešením pro zálohování a obnovu na 
trhu – v průměru dvakrát a v některých případech víc než desetkrát 
rychlejším než konkurence. 

3  Když probíhal výzkum MRG Effi  tas, prováděli paralelní testování osmi 
komerčních zálohovacích produktů a Acronis byl jediným řešením, 
schopným ochránit data před všemi testovanými kmeny ransomwaru. 
Napsali: „Ostatní řešení mají v podstatě nulovou ochranu záloh, když 
přijde na ransomware.“

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Microsoft Windows
• Windows 10 (všechny edice, včetně April 2018 Update)
• Windows 8.1 (všechny edice)
• Windows 8 (všechny edice)
• Windows 7 SP1 (všechny edice)
• Windows Home Server 2011
• Windows XP SP3 (32-bit) *
• * Nové funkce jsou ve Windows XP omezeny.

MacOS
• macOS High Sierra 10.13
• macOS Sierra 10.12
• OS X El Capitan 10.11

Mobilní operační systémy
• iOS 8.0 a novější
• Android 4.1 a novější

Pro více informací o produktech Acronis prosím navštivte náš web: www.acronis.cz
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JEDNODUCHÝ

Kompletní ochrana nemusí být 
komplikovaná. V uživatelsky přívětivém 
rozhraní lze spravovat zálohování 
všech zařízení a jsou v něm dostupné 
všechny naše výkonné nástroje. 
Zálohování může být spouštěno 
pouhým připojením USB disku. Grafika 
ukazuje typy dat a jejich objem, status 
zálohování a více. 

Osobní zálohovací software #1
15. výroční verze

Prémiové funkce 

Nová generace řešení kyber ochrany musí umět 
zajistit autenticitu dat a ochránit soubory před 
neautorizovanými změnami. 

Potřeba zajistit autenticitu a nezměněnost dat  
Prokazatelnost pravosti dokumentů je při práci se 
smlouvami a fakturami nezbytná. Certifikujte soubory 
s blockchainovou technologií zahrnutou v Acronis 
Notary. 

Potřeba elektronicky podepisovat soubory
Elektronické podpisy přijímá čím dál víc oficiálních 
subjektů. Acronis ASign použití elektronických podpisů 
zjednodušuje, a k tomu vytváří unikátní certifikáty pro 
verifikaci dokumentu.

Cloudové funkce

Kdekoli, kde máte internetové připojení, můžete s Acronis Cloud 
Storage:

• Vytvářet off-site zálohy souborů, složek a image celých disků.
• Archivovat soubory do cloudu k uvolnění místa na lokálním disku .
• Najít a obnovit zálohovací soubory kteréhokoli zařízení.
• Zálohovat mobilní zařízení za pochodu.
• Synchronizovat soubory s cloudem a mezi počítači.
• Ukládat zálohy do cloudu, kde jsou mimo dosah malware.
• Chránit data implementací zálohovací strategie 3-2-1:  

3 kopie dat; na 2 typech úložiště; a 1 off-size záloha v cloudu.
• Spravovat zálohovací plány a kontrolovat status zálohování všech 

zařízení na bezpečném webovém portálu.
• Chránit svou přítomnost na sociálních sítích přírůstkovým 

zálohováním facebookových a instagramových účtů.

BEZPEČNÝ

Vyvíjející se online hrozby dělají 
tradiční zálohování nedostačujícím. 
Lidé potřebují pokročilou kyber 
ochranu. Acronis True Image 2019 
je jediným osobním zálohovacím 
řešením, obsahujícím zabudovanou 
anti-ransomwarovou ochranu na bázi 
umělé inteligence, která odhalí, zastaví 
a zvrátí dopady ransomwaru. 

EFEKTIVNÍ

Jediné řešení chrání všechna data 
z Windows®, PC, Mac®, iPhone®, iPad®, 
Android® systémů a z Facebook® 
a Instagram® feedů. Do dnešních 
domácností, nasycených mobilními 
zařízeními, se hodí dokonale. Nabízí 
více funkcí než konkurence a za nižší 
cenu. Je prokázaně nejrychlejším 
osobním zálohovacím řešením na trhu. 
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True Image 2019
KOMPLETNÍ 
KYBER OCHRANA

Více než 5 milionů uživatelů 
po celém světě

NEZÁVISLE OVĚŘENO

Nejjednodušeji použitelné 
uživatelské rozhraní ze všech. 
Full image záloha je vzdálená 
dvě kliknutí. O další kliknutí jsou 
vzdálenější detailní nastavení 
zálohování, plánování a pokročilá 
konfigurace. 1

Nejrychlejší zálohování a obnova. 
Až 10x rychlejší než konkurence, ať 
už zálohujete na lokální disk, externí 
disk, zařízení NAS, síťové jednotky či 
do cloudu. 2

Nejbezpečnější zálohování. 
Jediné domácí zálohování se 
zabudovanou anti-ransomwarovou 
ochranou na bázi AI, která aktivně 
rozpoznává a zastavuje útoky. 
Poškozené soubory pak automaticky 
obnovuje. 3

•	 Bohatý	na	funkce,	snadno	použitelný
•	 Inovativní	anti-ransomware
•	 Pohodlný	přístup	odkudkoli

Mirror Imaging
Chraňte všechna data automaticky: 
operační systém, programy, nastavení, 
soubory a zaváděcí informace.

Zálohování na dvě kliknutí
Zálohujte na lokální disky, externí 
disky, NAS, síťové jednotky či do 
cloudu jen na dvě kliknutí. Jedním 
kliknutím navíc přejdete na pokročilá 
nastavení.

Dvojitá ochrana
Pojistěte si dostupnost záloh 
k případné obnově uložením jejich 
kopií lokálně i off-site, v cloudovém 
úložišti Acronis Cloud Storage. 

Ochrana mobilních zařízení
Smartphony a tablety zálohujte 
automaticky přes Wi-Fi na PC, Mac, 
zařízení NAS anebo přímo do Acronis 
Cloud Storage. Migrujte data z Android 
na iOS a zase zpět.

Vzdálená správa
Kontrolujte zálohování všech zařízení 
na webové konzoli, podporující 
dotykové ovládání.

Zálohování účtů  
na sociálních sítích
Chraňte facebookové a instagramové 
fotky, profily a více s automatickým 
přírůstkovým zálohováním.

Víc než jen zálohování
• Klonování	aktivních	disků vytvoří 

přesnou repliku Windows nebo Mac 
systému, i když běží. 

• Vše-v-jednom	nástroj	obnovy se 
vším potřebným – od spouštěcího 
média po vaše zálohy. 

• Rychlá	orientace	v zálohování	
díky grafickému vyobrazení procesů 
a statistik.

• Konverze	záloh na formát 
virtuálního disku pro účely testování 
nebo spuštění jako virtuální stroj. 

• Tvorba	spouštěcího	média	WinPE	
bez dalšího stahování.

• Migrace	systému na nový počítač 
pomocí Acronis Universal Restore. 

• Archivace	souborů	na externí 
disk nebo do cloudového úložiště 
k uvolnění místa na lokálním disku. 

• Hledání	souborů v zálohách 
a archivech s výkonným 
vyhledavačem. 

• Synchronizace	souborů mezi 
vícero počítači pro snadný přístup 
a provádění změn. 

• Bezpečné	zkoušení	nového	
software	a ovladačů, rychlý návrat 
k předchozí konfiguraci. 

• Šifrování	dat	v úložišti i při přenosu 
k navýšení bezpečnosti a soukromí.

• Obnova	virtuálních	strojů 
běžících na Macích, rychle a snadno. 

• Bezpečné	mazání dočasných 
souborů, čištění koše i starých záloh.


