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Řešení pro podnikové zálohování

Zakřivený monitor

Acronis Backup 12.5

Philips 349X7FJEW/00

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Acronis, www.acronis.cz/produkt/acronis-backup/

Kategorie:
Hardware
www.philips.cz/c-m-pc/monitory

Přihlašovatel:
Zebra systems, www.zebra.cz
výhradní distributor v České republice a na Slovensku

Přihlašovatel:
MMD – Monitors & Displays Czech Republic
www.mmd-p.com/
Zástupce na CZ/SK trhu

Použití produktu: Acronis Backup 12.5 umožňuje zálohování jakýchkoliv podnikových
dat umístěných na desktopech, laptopech, serverech i mobilních zařízeních, celé fyzické
či virtuální podnikové infrastruktury, a to lokálně i do cloudu. Poskytuje také ochranu
proti ransomwaru s automatizovanou obnovou poškozených dat a technologii dovolující
uživatelům verifikovat integritu zálohy před její obnovou a zároveň vyhovět regulator‑
ním požadavkům na integritu dat s pomocí technologie blockchain. Produkt je dostupný
ve dvou edicích – Standard a Advanced, které se liší rozsahem funkcí i způsobem
správy.
Popis produktu: Acronis Backup 12.5 je rychlé, spolehlivé, ucelené zálohovací řešení
s funkcí aktivní ochrany proti ransomwaru. Produkt je snadno ovladatelný, nabízí vyso‑
kou spolehlivost a podporu pro hybridní cloudovou architekturu, přináší i řadu pokroči‑
lých funkcionalit (třeba Instant Restore pro obnovu během 15 sekund či vmFlashback
pro rychlou inkrementální obnovu virtuálních strojů) s podporou více než 20 aktuálních
platforem včetně Windows, Office 365, Azure, Linux, Mac OS X, Oracle, VMware,
Hyper‑V, Red Hat Virtualization, Linux KVM, Citrix XenServer, iOS a Android.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Acronis Active Protection k inteligentní detekci a blokování ransomwarových útoků
s okamžitou obnovou jakýchkoliv zasažených dat
■■ Acronis Notary k zajištění autenticity a neměnnosti souboru od okamžiku zálohy
■■ Centralizovaný dashboard pro kompletní podnikovou infrastrukturu
■■ Instant Restore pro obnovu během 15 sekund
■■ vmFlashback pro rychlou inkrementální obnovu virtuálních strojů

Použití produktu: Zakřivený 34palcový monitor 349X7FJEW kombinuje nejnovější
funkce s řadou inovací. Díky tenkému rámečku, čistému obrazu s UltraWide Quad HD
rozlišením (3 440 × 1 440 bodů) a technologií Ultra Wide Color vylepšuje zážitek ze sle‑
dování v panoramatickém formátu. Monitor je vhodný jak pro běžnou kancelářskou
práci, tak i multimediální zábavu.
Popis produktu: Zakřivený 34" monitor s formátem obrazu 21 : 9 a rozlišením
3 440 × 1 440. Doba odezvy je 4 ms, monitor lze připojit rozličnými způsoby – stále pod‑
poruje konektor VGA, dále pak moderní DVI, dva porty HDMI, DisplayPort a 4× USB 3.0.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Tenký rámeček
■■ UltraWide Quad HD rozlišení (3 440 × 1 440 bodů) a technologie Ultra Wide Color
přináší zajímavý zážitek při sledování v panoramatickém formátu
■■ Díky technologii AMD FreeSync a doby odezvy 4 ms vyhovuje i hráčům počítačových
her
■■ Technologie MultiView umožňuje připojení dvou nezávislých zdrojů signálu
■■ Mód LowBlue snižuje modré záření)
■■ Výškově nastavitelný stojan pro lepší využití
Záruka: dva roky
Cena (bez DPH): 17 150 Kč
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