Varovanje podatkov
Argentum Backup

Backup Manager Home
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Handy Backup
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ü, z nakupom dodatka dobimo tudi namen-

18 EUR

40 EUR

54 EUR

37 EUR za polno različico

www.argentuma.com

www.genie-soft.com

www.ntius.com

www.handybackup.com

Usmerjen delovni proces, omogoča stiskanje podatkov, zna načrtovati (razporejevalnik
opravil) in varovati (zaščita z gesli), pozna različne metode varovanja, podpira različne medije in lokacije, preverja izvedeno (verify).

Pregleden delovni proces s številnimi možnostmi, omogoča stiskanje podatkov, zna načrtovati (razporejevalnik opravil) in varovati
(zaščita z gesli), pozna različne metode varovanja, podpira različne medije in lokacije, preverja izvedeno (verify).

Preprost po videzu in za uporabo, omogoča
stiskanje podatkov, zna načrtovati (razporejevalnik opravil) in varovati (zaščita z gesli), pozna različne metode varovanja, podpira različne medije in lokacije.

Cena, dodatna orodja imajo malo uporabno vrednost.

(Pre)malo podprtih medijev, dokupovanje
funkcionalnosti.

podpira kakršnokoli zaščito
podatkov
ima orodje za restavriranje
podatkov
možno restavriranje
posamičnih datotek
omogoča stiskanje podatkov
možen backup na različne
medije/lokacije
preverjanje podatkov (Verify)
po izvedenem backupu
varovanje e-pošte
cena:
spletni naslov:

za:

proti:

Preprost in strogo namenski, omogoča stiskanje podatkov, zna načrtovati (razporejevalnik
opravil) in varovati (zaščita z gesli).

(Pre)malo orodij, ne pozna različnih metod varovanja, nima orodij za restavriranje podatkov, Zahteva nekaj predznanja, cena.
ne podpira različnih medijev za shranjevanje,
ne preverja izvedenega (verify).

sko orodje

Nova Backup Pro

Save-N-Sync

Second Copy 7

True Image Home 2010

Turbo Backup 7

ü

ü

ü

ü

ü
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omogoča stiskanje podatkov
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možen backup na različne
medije/lokacije

ü

û, samo na lokalni disk
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preverjanje podatkov (Verify)
po izvedenem backupu

ü
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varovanje e-pošte
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ü

34 EUR

39 EUR

21 EUR

34 EUR

34 EUR

www.novastor.com

savensync.com

www.centered.com

www.acronis.com

www.filestream.com

Preprost, zna načrtovati (razporejevalnik opravil) in varovati (zaščita z gesli), orodje za restavriranje
podatkov.-

Pregleden delovni proces s številnimi možnostmi, omogoča stiskanje
podatkov, zna načrtovati (razporejevalnik opravil) in varovati (zaščita z
gesli), pozna različne metode varovanja, podpira različne medije in lokacije, preverja izvedeno (verify).

Omogoča stiskanje podatkov, zna
načrtovati (razporejevalnik opravil), pozna različne metode varovanja, podpira različne lokacije, preverja izvedeno (verify), uporabna poročila.

Pre)malo orodij, ne pozna različnih
metod varovanja, nima orodij za re- Ne pozna različnih metod varovastavriranje podatkov, ne podpira raz- nja, ne podpira različnih lokacij za
ličnih lokacij za shranjevanje, ne
shranjevanje.
preverja izvedenega (verify), cena.

Včasih preveč podroben, funkcijo
»Poskusi in odloči« težko izklopimo.

Premalo jasen delovni proces, premalo dodelana orodja, ne omogoča
zaščite varovanih podatkov.

podpira načrtovana izvajanja
(Schedule)
podpira različne metode
varovanja

cena:
spletni naslov:

za:

proti:

Prilagodljivost in jasen delovni proces, omogoča stiskanje podatkov,
zna načrtovati (razporejevalnik opra- Enostaven, zna načrtovati (razporevil) in varovati (zaščita z gesli), pojevalnik opravil).
zna različne metode varovanja, podpira različne medije in lokacije.

(Pre)malo podprtih lokacij.

Kaj torej izbrati?
Varovanje podatkov je vsekakor resna zadeva, tako doma kot na delu, zato mu velja
nameniti dovolj pozornosti. Izbira ustreznega pomočnika tudi zato ni ravno najlažja odločitev, saj mora biti ta (poleg vsega drugega) tudi zanesljiv. Preizkušeni programi to
vsekakor so, saj svoje naloge opravljajo dobro. Izkaže se, da so si med seboj kar podobni, nekateri po videzu, drugi pa po orodjih,

ki jih ponujajo za delo. Večinoma jim varovanje kakršnihkoli podatkov (resda pa ne vseh)
ne povzroča težav in jih lahko tako ali drugače ustrezno varujemo (če nimajo namenskega
orodja, pa z nekaj več računalniškega znanja).
A razlike vsekakor so. Med bolj enostavnimi
programi z nekaj manj orodji, znanja in manjšimi možnosti prilagoditev bi lahko izpostavili predvsem Save-N-Sync in Argentum, pri
tistih bolj »bogatih« pa vodi Acronisov True
Image Home 2010.
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