
Co umí Acronis Disk Director Home 

Acronis Disk Director 12.5 Home nabízí sadu navzájem spolupracujících výkonných nástrojů k 

optimalizaci využití disku a k ochraně vašich dat. Díky možnosti vytvářet a spravovat diskové 

oddíly umožňuje mít na jednom disku více souborových systémů a operačních systémů. 

  

 

Klonování disků 

Svá data, operační systémy a aplikace můžete jednoduše migrovat ze starého na nový nebo náhradní disk. 

 

Obnova svazků 

Ztracená či omylem smazaná data můžete rychle obnovit i v případech, kdy se vám odmítá spustit operační 

systém. 

 

Správa oddílů 

Strukturu harddisku a jeho oddíly můžete bezpečně vytvářet, přizpůsobovat a organizovat, aniž by vám 

hrozila ztráta dat. 

A co je nového? 

 

Rozšířená podpora 

hardware vybavení 



Acronis Disk Director 12.5 podporuje nativní 4K pevné disky i aktualizované Linux kernel verze pro 

spouštěcí média, takže pracuje s drtivou většinou moderního hardware. 

 

Kompatibilita 

s Acronis True Image 2019 

Vaše data teď budou opravdu v bezpečí. Oba produkty můžete provozovat na stejném stroji, a k zálohování 

svazků můžete používat stejných linuxových spouštěcích médií, kterých užíváte k jejich vytváření a správě. 

 

Klíčové funkce 

 

Manipulace 

Spravujte svá data; Svazky rozdělujete, spojujete, konvertujte či měňte jejich velikost. Vytvářejte, 

konvertujte a kopírujte soubory a svazky, jak jen potřebujete. 

 

Dělení 

Oddíly vytvářejte rychle a jednoduše. Jediným krokem provedete formátování, označení a aktivaci oddílů, 

takže tím strávíte méně času a přitom snížíte riziko chyby. 

 

Formátování 

Komplexní operace můžete provádět efektivně a jednoduše v intuitivním uživatelském rozhraní. 

 

Obnova 

Obnovujte svazky, které byly omylem smazány, poškozeny při selhání hardware či postiženy malware 

útokem – vše v jediném, jednoduše použitelném řešení. 



 

Klonování 

Vše co se nachází na jednom disku – od OS, přes aplikace, po systémová nastavení – zmigrujete na náhradní 

disk během pár minut. Naklonování přesné repliky vám ušetří spoustu starostí, nevratných chyb a ztraceného 

času. 

 

Instalace 

Navyšte výpočetní sílu rozdělením existujícího svazku vedví, kdy jeden z nich bude sloužit jen pro operační 

systém. 

 

Konverze 

Přizpůsobte systém novým, měnícím se podmínkám a požadavkům během chvilky. Konverze disků ze 

základních na dynamické a naopak je rychlá a snadná. 

Span 

Maximalizujte využití místa na discích vytvořením jediného logického svazku z nepřiřazeného místa z až 32 

fyzických disků. 

Přístup 

Využívejte přímého přístupu k bytům a editačních schopností Acronis Disk Director, když upravujete svůj 

disk. 

Spouštění 

Vytvářejte spouštěcí média pro spouštění systému z CD/DVD nebo z USB disku, a to i když na disku není 

nainstalovaný OS. Zahrnuje podporu pro Windows 10 Preinstallation Environment. 

Správa 

Prohlížejte si detailní informace o všech harddiscích, oddílech a souborových systémech, skrývejte a 

zviditelňujte jakýkoli typ oddílu a využívejte možnosti náhledu na změny ještě předtím, než je aplikujete. 

Optimalizace 

Díky automatické optimalizaci využití místa na disku dostanete ze svého systému maximum. 

 


