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Acronis True Image – O combinație
puțernica înțre vițeza de backup si
proțecția ransomware.

Când vine vorba de protecția datelor, aveți nevoie de o soluție completă de copiere
de siguranță sau vă puneți la risc datele. Acesta este motivul pentru care institutul
AV-Test, un laborator internațional și independent, specializat în domeniul securității
informatice și al cercetării malware, a propus să evalueze eficiența celor mai
populare soluții de backup disponibile în prezent pentru consumatori. Amenințarea
de atacuri rău intenționate necesită o nouă generație de produse de protecție a
datelor. Această nouă generație trebuie să facă mai mult decât backup-ul datelor. De
asemenea, soluția trebuie să fie atât ușor de folosit, cât și extrem de rapid, astfel
încât utilizatorii să o folosească de fapt! De ce a ajuns Acronis să fie lider la
evaluarea celor de la AV-Test? Să explorăm modul în care testul AV-a examinat în
mod oficial capacitățile de protecție a datelor ale celor mai populare soluții de backup

Institutul AV-Test a evaluat Acronis True Image 2017 New Generation, Carbonite
Personal PLUS, CrashPlan for Home și iDrive având în vedere următoarele criterii:
gradul de utilizare, performanța, funcționalitatea și protecția împotriva amenințărilor.
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Această analiză aprofundată a luat în considerare vulnerabilitatea crescândă a
datelor cu caracter personal într-un climat tehnologic tumultuos și a testat aceste
soluții. Fiecare categorie a necesitat testarea extensivă, însă a devenit clar destul de
repede că notele pentru Acronis True Image 2017 New Generation au adus-o la
vârful clasei. Raportul prezintă, „Produsul Acronis a furnizat rezultate convingătoare
în toate categoriile testate cu 78% pentru evaluarea gradului de utilizare, cu 92%
pentru performanță, 90% pentru protecția împotriva amenințărilor active și 85%
pentru caracteristicile disponibile.”

Comparativ cu competiția, raportul Institutului de testare AV-a arată că Acronis True
Image 2017 New Generation este de până la de 10 ori mai rapid decât concurența
atunci când se face backup și când face restaurarea datelor din stocate local.

Raportul Institutului de testare AV arată că
Acronis True Image 2017 New Generation
este de până la de 10 ori mai rapid decât
concurența atunci când se face backup și
când face restaurarea datelor din stocarea
locală.
Acronis True Image 2017 New Generation a fost, de asemenea, singurul produs
care oferă protecție activă împotriva ransomware-ului. În final, Acronis a urcat pe
primul loc în fiecare dintre categoriile testate.Institutul AV a concluzionat „Cu
capacitatea sa de a proteja împotriva atacurilor rău intenționațe, Acronis oferă o
soluție completă de protecție a datelor. Setul cuprinzător de caracteristici ușor de
utilizat, combinate cu rezultate de performanță remarcabile și o protecție integrată
împotriva amenințărilor oferă o protecție excelentă a datelor pentru utilizatorii privați
de pe Windows."
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