
Ontrack DiskManager®
Instalační software pro pevné disky

 Podporuje všechny velké disky – překonává bariéru 137 GB BIOS!
 Segmenty podle svých požadavků vytvoříte kliknutím
 Jednoduché kopírování dat ze starého disku na nový
 Jednoduché ovládání grafického uživatelského rozhraní
 Virtuální systém "plug-and-play" – nepotřebujete přenášet kabely ani měnit koncovky

propojek
 Blesková instalace za 30 vteřin!

Bezstarostná instalace pevného disku v několika minutách

Už se nemusíte bát instalace nového pevného disku do svého systému

Díky aplikaci DiskManager® je nyní instalace pevných disků jednoduchá a automatizovaná –
počínaje fyzickým připojením disku, přes formátování až k segmentaci nosičů dat. Vše, co
musíte udělat, je zapojit svůj pevný disk a nechat aplikaci DiskManager udělat svoji práci.

Je to tak jednoduché, že se vám podaří nainstalovat svůj pevný disk hned napoprvé.
Exkluzivní cvičná aplikace Disk Manager View Installation Tutorial a grafické rozhraní vás
provedou celým procesem. Už nebudete muset volat technickou podporu, nebudete muset
listovat tlustými a komplikovanými manuály, abyste našli správné nastavení propojky nebo
postupy aktualizace systému BIOS. Tyto i další technické otázky za vás vyřeší Disk Manager.

Vytvoří se instalační manuál uzpůsobený vašim potřebám
Instalační manuál aplikace Disk Manager uzpůsobený vašim potřebám se vytvoří při spuštění
programu. Na základě informací, které jste zadali, a informací získaných při analýze vašeho
systému bude vytvořen manuál speciálně pro vás, odpovídající vašim potřebám a požadavkům
vašeho systému.

Inteligentní naprogramování nabízí také přidanou hodnotu
Aplikace Disk Manager vám pomůže jak s fyzickou, tak s elektronickou instalací pevného
disku. Naše exkluzivní aplikace Graphical Jumper Display představuje online pomůcku s
jednoduchým ovládáním, která vám pomůže se správným nastavením propojky při jakékoli
konfiguraci. Dále vám Disk manager nabízí celou řadu užitečných možností, které vám
pomohou při elektronické instalaci, včetně kopírování souborů a informací o operačním
systému na váš nový nosič dat a automatického mapování disků.

Technické vlastnosti

Instalace pevného disku jakékoli velikosti a přístup k plné kapacitě. Disk Manager překonává
omezení vašeho systému BIOS a nechá vás nainstalovat a plně využívat prostor pro ukládání
dat na disku jakékoli velikosti.

Rychlá instalace. Disk Manager kompletně nainstaluje vaše IDE/ATA nebo SCSI disky rychle
a efektivně.



Vlastní instalační manuál. Manuál se vytvoří na základě vašich potřeb a požadavků vašeho
systému a nabídne vám postupné pokyny tak, aby byla zajištěna úspěšná instalace.

Rozsáhlá databáze nastavení propojky s diagramy. Než zahájíte elektronickou instalaci, naše
aplikace zkontroluje, zda je váš disk řádně připojen.

Maximální účinnost díky vytváření segmentů, které odpovídají vašim potřebám. Segmenty
potřebné k co nejlepší organizaci svých informací vytvoříte jednoduchým kliknutím.

Jednoduché přesouvání klíčových souborů na jiné disky. Není třeba znovu instalovat software
– funkcionalita Kopírování souborů automaticky přesune důležité soubory i operační systém
na místo, které si zvolíte – na váš starý nebo nový disk.

Zvýšení kapacity pro ukládání data a účinné využití místa na disku. U systémů FAT32 můžete
upravit velikost svých clusterů, abyste uvolnili nevyužité místo pro ukládání dat.

Jednoduchý přístup k technické podpoře poskytované on-line při řešení problémů. Balík
aplikace Disk Manager zahrnuje i komplexní on-line nápovědu pro každou vlastnost a funkci.

Rychlá diagnostika problémů. Aplikace DataAdvisor® je jednoduchý, ale účinný nástroj pro
vyhodnocení stavu vašeho počítačového systému. DataAdvisor rychle vyhodnotí zdraví
vašeho pevného disku, struktury souborů a počítačové paměti tak, že identifikuje problémy,
které by mohly vést ke ztrátě dat.

DiskManager 5.0
Systémové požadavky
OntrackTM DiskManager® je samostatnou aplikací, která pracuje na následujících operačních
systémech společnosti Microsoft:

 Windows 98 SE
 Windows millenium Edition
 Windows 2000
 Windows XP Home a Professional

Minimální systémové požadavky pro spuštění aplikace Disk Manager jsou uvedeny níže:
 233 MHz nebo vyšší Intel nebo kompatibilní procesor, případně minimální požadavky

pro nainstalovaný operační systém
 64 MB RAM nebo více
 Minimální požadavky na video: 256 barev s rozlišením 800x600

Autorská práva © 2004 Kroll Ontrack Inc. Veškerá práva vyhrazena. Všechny produkty a názvy uvedené v tomto
dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.


