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průmyslová informatika

Společnost Acronis uvedla na trh Acro-
nis True Image 2021, novou verzi produktu 
osobní kybernetické ochrany, která integru-
je pokročilé funkce kyberne-
tické bezpečnosti se špičko-
vým osobním zálohováním, 
čímž vytváří ucelené řešení 
kybernetické ochrany dostup-
né pro domácí uživatele, pro-
fesionály na volné noze, ale 
i malé firmy.

Začleněním funkcí kyber-
netické ochrany, jako jsou 
ochrana proti malwaru v reál-
ném čase, antivirové skenová-
ní, filtrování webových strá-
nek a ochrana videokonferen-
cí, poskytuje řešení Acronis 
True Image uživatelům kom-
pletní zabezpečení. Sjedno-
cením všech nezbytných prv-
ků ochrany do jednoho řeše-
ní získávají jednotlivci i malé 
společnosti uživatelsky pří-
větivý nástroj k významné-
mu zlepšení zabezpečení je-
jich dat a zařízení.

Nová verze přichází z po-
hledu pokračující epidemie 
covidu-19, jež ukázala meze-
ry dosavadních řešení a strate-
gií, v pravý čas. Zabezpečení 
zařízení zaměstnanců pracu-
jících na dálku nebylo nikdy 
důležitější – zejména v situ-
aci, kdy podle jednoho z prů-
zkumů 47 % z nich nedosta-
lo jasné pokyny, jak pracovat 
bezpečně z domova.

„Vedle hrozby náhodného 
smazání či hardwarového se-
lhání jsou domácí počítače pod 
rostoucími útoky hackerů. V důsledku aktuál-
ní situace FBI registruje 400% nárůst kyber-
netických incidentů, protože útočníci vědí, že 
domácí systémy nejsou tak chráněny jako ty 
v kancelářích,“ řekl Sergej Beloussov, zakla-
datel a ředitel společnosti Acronis. „Zálohová-
ní bez kybernetické bezpečnosti je dnes nedo-
stačující, stejně jako kybernetická bezpečnost 
bez zálohování. Acronis True Image 2021 po-
skytuje snadný, účinný a bezpečný způsob ky-
bernetické ochrany do současné doby.“

Samostatná zálohovací řešení jsou 
zastaralá

Se závislostí na moderních zařízeních typu 
počítačů, chytrých telefonů a tabletů mají 

data stále vyšší hodnotu a hackeři vyvíjejí 
stále propracovanější techniky k jejich napa-
dení. Protože zálohovací software a záloho-

vané soubory jsou častými cíli útoků, které 
mají znemožnit případnou obnovu, samotné 
zálohovací řešení již nestačí. Podobně nedo-
statečná konven ční řešení kybernetické bez-
pečnosti neposkytují ochranu dat a jejich ob-
novu po úspěšném útoku. A spoléhat se na 
několik různých nespolupracujících řešení 
znamená bezpečnostní mezery, vyšší nákla-
dy a komplikovanou správu.

Acronis True Image 2021 jako integrova-
né řešení tuto mezeru vyplňuje a zefektivňuje, 
zjednodušuje a zpřístupňuje ochranu dat a je-
jich zabezpečení. Uživatelé mají díky tomu 
k dispozici autentická, nezměněná data bez 
jakéhokoliv škodlivého kódu, jež mohou po-
užít pro bezpečné zálohování. Systém dokáže 
zastavit jakékoliv malwarové útoky a rychle 

obnovit zasažené soubory. Správu zabezpe-
čení a zálohování zjednodušuje integrované 
intuitivní rozhraní.

 

Integrace znamená 
špičkovou kybernetickou 
ochranu

V posledních několika le-
tech byl Acronis True Image 
jediným řešením pro osobní 
zálohování se zabudovanou 
ochranou proti ransomwaru 
a blokováním cryptojackin-
gu (těžby kryptoměn), které 
využívalo umělou inteligen-
ci a behaviorální heuristiku 
k zastavení útoků v reálném 
čase, přičemž automaticky 
obnovovalo zasažené sou-
bory.

S uvedením verze 2021 
byly tyto funkce rozšířeny 
o pokročilou antimalwaro-
vou ochranu, která je nyní 
také součástí cloudové na-
bídky Acronis Cyber Pro-
tect Cloud. Nová genera-
ce ochrany proti malwaru 
byla testována nezávislými 
laboratořemi Virus Bulle-
tin a AV-Test. Výsledkem 
je nová verze Acronis True 
Image 2021 obsahující:
– ochranu proti malwaru 
v reálném čase s podporou 
umělé inteligence zastavu-
jící veškerý malware včetně 
útoků zero-day,
– antivirové skenování ce-
lého systému či rizikových 
souborů,

– filtrování webu automaticky blokující na-
kažené stránky,

– ochranu aplikací pro videokonference, 
jako jsou Zoom, Cisco Webex a Microsoft 
Teams,

– kompletní detekci založenou na behavio-
rální analýze a signaturních analytických 
jádrech,

– seznam objektů v karanténě a seznam vý-
jimek umožňující uživatelům automaticky 
izolovat potenciální hrozby a nechat schvá-
lené programy pracovat bez přerušení.
Více informací o Acronis True Image 2021 

včetně ceníku je k dispozici na https://www.
acronis.cz/produkt/true-image-2021/.
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Acronis True Image 2021 spojuje osobní 
zálohování s ochranou proti malwaru

Obr. 1. Skenování disku v rámci antivirové ochrany

Obr. 2. Vytváření zálohy disku


