
Všechny funkce 

Kompletní osobní řešení kybernetické ochrany plné funkcí, které zjednodušují použití, navyšují efektivitu a 

zlepšují bezpečnost.  

Snadné, intuitivní zálohování a antimalware 

True Image je samoobslužné řešení na klíč, s nímž můžete chránit systémy a aplikace zákazníků 

jednoduchým využitím cloudové infrastruktury Acronis k obnově jejich systémů a aplikací  

 

Dvojitá ochrana 

Místní zálohy je možné automaticky replikovat do cloudu, abyste měli off-site kopii svých dat vždy k 

dispozici. Dodržování zálohovacího pravidla 3-2-1 nebylo nikdy jednodušší  

 

Klonování aktivních disků 

Vytvářejte repliky běžících Windows i Mac systémů, aniž byste je museli zastavit a restartovat. Jedná se o 

nejjednodušší způsob migrace OS, aplikací, souborů, nastavení a všech dat na větší nebo rychlejší disk  

 

Nepřetržité zálohování 

Pracujte dál, hrejte anebo surfujte na internetu. Kontinuální zálohování se zachycováním změn až co pět 

minut běží na pozadí, aniž by ovlivňovalo výkon počítače. Je jednoduše nastavitelné a poté běží automaticky  

 

Přístup odkudkoli 

Kdekoli jste, z vašeho počítače i mobilního zařízení máte vždycky přístup ke všem souborům a složkám z 

cloudové zálohy  

 
Vylepšeno 

Obnova z cloudu 

Užívejte si rychlejší průběh a větší stabilitu a spolehlivost obnovování z cloudu. Nové zálohovací 

technologie posouvají celkový výkon True Image ještě o stupeň výše  



 
Vylepšeno 

Visual protection dashboard 

Intuitivní online dashboard vás na první pohled seznámí se stavem zálohování, statistikami, a metrikami 

kyberbezpečnosti pro všechna zařízení  

 

Universal restore 

Obnova systému na stejný či nový hardware je s našimi spouštěcími médii a technologií zavádění ovladačů 

jednoduchá a rychlá. Data na vám vyhovující stroj nahrajete za pár okamžiků  

 

Automatické zálohování mobilních dat 

Mobilní zařízení můžete zálohovat automaticky na PC, Mac nebo NAS zařízení pokaždé, když přijdete 

domů a váš smartphone či tablet se připojí na vaši Wi-Fi síť  

 
Nově 

Pauza od ochrany 

Pozastavte antimalwarové funkce jedním kliknutím, když je to zrovna zapotřebí. Na vámi určenou dobu 

nebo do restartování systému, po kterém se zapnou automaticky  

 

Acronis Survival Kit 

Zjednodušte si proces obnovy a udělejte z externího disku nástroj přežití „vše v jednom“ neboli Survival 

Kit, který umí a obsahuje vše potřebné k restartování systému, včetně boot média a full-image záloh celého 

systému  

Oznamovací ikona 

Push zprávy v oznamovací oblasti na vašem desktopu vám umožní být v obraze o stavu zálohování, rychle 

reagovat na nastalé situace a dostávat příhodné rady o možnostech zlepšení ochrany vašeho systému  

Flexibilní řízení 



Plánujte časy, konfigurujte umístění a vybírejte z full-image, přírůstkového, rozdílového nebo custom 

zálohování. Provádějte rychlé nebo úplné skenování antivirem, kdykoli to potřebujete  

Náhled do mobilních záloh 

Procházejte obsah mobilních záloh přímo na počítači nebo Macu, na kterém jsou zálohovací soubory 

uloženy  

Obnova Maců 

Obnova dat na nový Mac teď bude snadnější, a to i jestli váš současný systém běží na několika APFS 

svazcích  

Archivace 

Uvolněte místo na disku přesunem velkých a zřídkakdy používaných souborů do cloudu nebo na místní disk. 

Snadný přístup k archivovaným souborům pomůže zachovat konfigurovatelný zástupce  

Rychlá validace záloh 

Proces ověření funkčnosti zálohy je teď ještě rychlejší, stačí totiž ověřit pouze její poslední verzi  

Událostmi řízené zálohování 

Automatické zálohování po každém zavedení konkrétního disku je jedním z řady spouštěčů zálohování, ze 

kterých si můžete zvolit, když si chcete usnadnit ochranu dat. Uživatelé Maců mohou zálohovat v režimu 

Power Nap  

V bezpečí před všemi moderními hrozbami 

Chraňte veškerá data na zařízeních i v zálohách před novými i dosud neznámými kyberhrozbami  

 
Nově 

Antivirové skenování on-demand 

Váš počítač už nic neohrozí, skenovat jej na přítomnost malwaru můžete kdykoli. Vyberte si rychlý sken 

konkrétních souborů nebo sken celého systému  

 
Nově 

Webové filtrování 

Zavedení malwaru, ransomwaru či cryptojackeru do systému ze škodlivých stránek je minulostí. Naše nová 

ochrana všechny škodlivé URL zablokuje v momentě, kdy se je kdokoli pokusí otevřít  

 
Nově 



Ochrana videokonferencí 

Chraňte si soukromí a data před útoky hackerů i během Zoom, Cisco WebEx či Microsoft Teams 

videokonferencí  

 
Nově 

Karanténa a výjimky 

Chraňte zařízení a zálohovací soubory před škodlivými procesy. Potenciální hrozby jsou izolovány v 

karanténě, zatímco vy spravujete výjimky, aby mohly potřebné programy běžet nerušeně. Všechny soubory 

jsou kontrolovány v reálném čase a blokovány jsou i dosud neznámé hrozby  

 

End-to-end šifrování 

Šifrujte zálohy pomocí algoritmu AES-256, a to ať už máte data on-site, v přenosu anebo v cloudu. 

Šifrovaná data zůstanou soukromá; nemůže je číst ani Acronis  

 

Bezpečná datová centra 

Zálohujte do našich datových center, postavených v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, která 

jsou 24/7 chráněna ozbrojeným bezpečnostním personálem, kamerovým systémem, biometrickým přístupem 

aj.  

 

Uživatelská hesla 

Každý rodinný příslušník a každý uživatel si může zvolit vlastní heslo, které bude platit pouze pro přístup do 

jeho šifrovaných záloh  

 

Hybridní cloud 

Ukládejte zálohy do hybridní cloudové infrastruktury Acronis. Naše datová centra jsou stavěna pro 

maximalizaci soukromí a bezpečnosti dat  

 



Zálohování na vybraných Wi-Fi sítích 

Zálohujte do cloudu jen na místech, kde víte, že je to bezpečné. Při zálohování se můžete vyhnout datově 

omezeným připojením a nezabezpečeným veřejným sítím, které vystavují data zbytečnému riziku  

Analýza podle definic 

Aktualizace definic z databáze hrozeb probíhá co pět minut, takže vaše ochranné prvky už nic nezaskočí  

Engine pro behaviorální analýzu 

Nový engine dynamické detekce rozpozná malware hned po jeho spuštění podle toho, jak se chová ve vašem 

počítači  

Windows Security Center 

Zajistěte dodržování bezpečnostních guidelines Windows a kompatibilitu s dalšími ochrannými řešeními  

Blockchainová notarizace souborů 

S Acronis Notary je možné vytvořit kryptografický haš souboru a nahrát jej do blockchainu, čímž vznikne 

jedinečný certifikát umožňující jednoduché a přitom absolutně důvěryhodné ověření autentičnosti daného 

souboru, kdykoli je třeba  

Elektronické podpisy 

S Acronis ASign můžete do blockchainu nahrát také smlouvu s elektronickými podpisy všech účastníků, 

abyste mohli prokázat její integritu snadno a kdykoli  

 


