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Preprost in osredotočen na
končni cilj, različne metode
prepisovanja, možnost določitev lastne metode, orodje »tri
v enem«, integracija v delovno okolje.

Cena, odprtokodnost, dobro
vodenje uporabnika skozi korake, različne metode prepisovanja, prepisovanje celotnega diska.

Voden delovni proces z primernimi opisi posameznih
funkcionalnosti, različne metode prepisovanja, prepisovanje celotnega diska, možnost
določitve lastne metode, integracija v delovno okolje.

Veliko orodij, možnost natančnih nastavitev, številne metode prepisovanja, možnost določitve lastne metode, prepisovanje celotnega diska, integracija v delovno okolje.

Cena, preprost in razumljiv, in- Cena, preprosta orodja, enotegracija v delovno okolje, šte- stavni delovni proces, integravilne metode prepisovanja in
cija v delovno okolje.
možnost določitev lastne.

Cena, preprostost in učinkovitost, enostaven delovni proces, možnost določanja lastne metode.

Cena, ni osrednjega vmesnika, ki bi ločene enote povezal v celoto.

Drugačen uporabniški vmesnik, »škrtost« z obvestili o naslednjem koraku, ne moremo
določiti lastne metode za prepisovanje.

Cena, samo osnovne možnosti spreminjanja posameznih
nastavitev.

Cena, moteče začetno »okno
za hitra opravila«, nepregledno »korakanje« skozi delovni proces.

Premalo možnosti natančnega nastavljanja, ne moremo določiti lastne metode za
prepisovanje, nedelujoč dodatek v Raziskovalcu, nezmožnost prepisovanja celotnega diska.

Nezmožnost brisanja celotnega diska, »neprijazno« delovno okolje.
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Nezmožnost prepisovanja celotnega diska.

