Ontrack Data Recovery pro
NetWare
Když se zhroutí váš server, každá vteřina bude stát spoustu vašeho času i peněz. Software
Ontrack Data Recovery pro NetWare (ODRN) (verze 5.10) je jedinou dostupnou utilitou
NLM, která je schopna obnovit a ochránit vaše cenná data, minimalizovat dobu prostoje a
ušetřit peníze vaší společnosti.
Software ODRN je speciálně vytvořen tak, aby poskytl správcům systémů nepřetržitý přístup
k síťovým datům a pomohl zabránit případným problémům ještě předtím, než k nim dojde. Se
softwarem ODRN otestovaným a schváleným společností Novell budete schopni jednoduše a
bez obav ochránit a obnovit svá data uložená na serveru Novell® NetWare®.
Vlastnosti produktu
-

Spuštění ze serveru nebo z pracovní stanice, na které je k dispozici rconsole
Přístup k datům na připojených či odpojených nosičích dat*
Provádění obnovy souborů a systémů souborů aniž by bylo nutné vypínat server, a to
dokonce i u serverů obsahujících více než 65,000 adresářů
Diagnostika chyb na nosičích dat a kontrola všech kombinací FAT a adresářů pro
zvolení nejlepší kombinace k opravám
Zkopírování dat na nosič, který bude připojen (na jiný server, je-li třeba), aby mohla
vaše společnost fungovat i během provádění oprav na poškozeném disku.
Provádění oprav v automatickém či manuálním režimu, aby bylo možné kontrolovat,
co se děje se strukturami adresářů a vašimi důležitými daty
Získání přístupu k datům bez přestavění zrcadel – dokonce i v případě, že se zrcadlový
nosič dat rozprostírá na několika discích
Použití tohoto nástroje k preventivní údržbové diagnostice a kontrole disků a nosičů
dat kvůli zjištění jakýchkoli vad a k novému přiřazení chybných bloků
Tento software ušetří vaší společnosti čas a sníží náklady spojené se ztrátou
produktivity
Použití jmenných prostorů u souborů a podřízených adresářů, včetně těch, které byly
vytvořeny v systémech DOS Macintosh, OS/2 a NFS (Unix).

* ODRN může mít přístup k prvotním sektorovým datům na připojených nosičích dat a může získat přístup ke
konkrétním souborům nebo opravovat konkrétní chyby na odpojených nosičích dat.

Systémové požadavky
-

NetWare® verze 3.11, 3.12, 4.0, 4.02, 4.1, 4.11, 5.0 a 5.10
Počítač s procesorem Intel 386TM, Intel 486TM, Intel® Pentium® nebo IBM®

