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רדיקס טכנולוגיות בע"מ

תוכנת שחזור מהיר והתאוששות מיידית מתקלות

תוכנת  Instant Recoveryהינה תוכנת שחזור מהיר ,פשוטה
להתקנה ואינטואיטיבית לשימוש ,המאפשרת ביטול שינויים
בלתי רצויים והתאוששות מיידית מתקלות וחבלות הנגרמות
בזדון או בשגגה.
תוכנת  Instant Recoveryמאפשרת החזרת מחשבים מושבתים
למצבם המקורי התקין תוך  30שניות! ללא תלות בגורם לתקלה
או מספר המחשבים שנפגעו.

תוכנת  Instant Recoveryמתקנת מיידית:
תקלות הפעלת מחשב ()System boot-up failures
קריסת מערכת הפעלה ()Blue screens
תקלות Windows registry
תקלות בתוכנות ויישומים
שינויי הגדרות מערכת והתקני חומרה
הפצת עדכונים פגומים והתקנות כושלות
מחיקה או דריסת קבצים
נזקים כתוצאה מוירוסים וסוסים טרויאניים ועוד

פעילות ללא הפסקה
()Business Continuity

תקלת מחשב

אתחול המחשב

שחזור מיידי

המשך עבודה

גם מחשבים אמינים ביותר חשופים לתקלות והשבתות
כתוצאה מטעויות ,תקלות תוכנה ונזקי וירוסים חדשים (Zero
 )Day Virusשאינם מנוטרלים ע"י תוכנות ההגנה.
מחשבים הפועלים בשטח ,ללא תמיכה טכנית צמודה פגיעים
במיוחד וחשופים להשבתת פעילות מוחלטת במקרה של
תקלה.
מערכת  Instant Recoveryמאפשרת להחזיר מחשבים
מושבתים למצב תקין ולפעילות רגילה ,במהירות ,ללא צורך
בידע או ניסיון טכני וללא המתנה לטכנאי שרות.

התועלת שלך!

הקשחת מחשבים ללא הגבלת המשתמשים בהם
גלישה ברשת ללא חשש מוירוסים
התקנה והסרת תוכנה חדשה והתנסות בה ללא חשש
הסרה מיידית של כל התוכנות שהותקנו ללא הרשאה
החלפת קונפיגורציית מחשב תוך מספר שניות
החזרת מחשבים למצבם המקורי בנקודות זמן שונות
עדכון מחשבים מרחוק ללא הפרעה למשתמשים
הפחתת העומס מאנשי התמיכה הטכנית
ועוד

תוכנות  Instant Recoveryמאבטחות מאות אלפי מחשבים
בישראל וברחבי העולם! בבתי ספר ומוסדות חינוך ,אוניברסיטאות
ומרכזי הדרכה ,מעבדות ניסויי תוכנה ,מערכות ביטחון ,משרדי
ממשלה ,חברות תקשורת ,מוסדות פיננסיים ,חברות מסחריות ועוד.
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הקשחת מחשבים ()PC Hardening

הקשחת מחשבים שולחניים וניידים ומניעת שינויי קונפיגורציה
ופרמטרים .מניעת התקנות תוכנה ושינויי מערכת ע"י גורמים שאינם
מורשים לכך.
הקשחת מחשבים והחזרתם למצב המקורי ,אוטומטית או ע"פ דרישה
הקשחת מחשבים ללא הגבלת חופש הפעולה של המשתמשים
הסרת התקנות וביטול שינויים ,ללא עקבות ושאריות

צילום מחשב בנקודות זמן שונות ()Instant Snapshot

צילום מחשבים במצבם התקין בנקודות זמן שונות ,למשל לפני ביצוע
פעולות העלולות להיות הרסניות ,כגון הפצת עדכונים למחשבי קצה.

צילום מחשב אוטומטית ע"פ אירוע מתוכנן (כגון הפעלת קובץ (exe.
שמירת צילום עדכני של המחשב לפני ביצוע פעולת שחזור מערכת
צילום מחשב באופן יזום או אוטומטית ,ע"פ לוז שנקבע מראש

שחזור מהיר ()Instant Restore

התאוששות מהירה מתקלות תוכנה וקריסות מערכת ,ע"י שחזור
המחשב למצבו המקורי בעזרת צילום שנשמר לפני התקלה.
שחזור המחשב למצבו המקורי (מצב התקנה) או למצב תקין נבחר
החלפת קונפיגורציית מערכת ע"י שחזור לנקודות זמן שונות
שחזור מחשבים אוטומטי ,ע"פ לו"ז ,אירוע מתוכנן או פקודה מרחוק

עדכוני תוכנה ומערכת ()On-the-fly

ביצוע עדכונים שוטפים למערכת ההפעלה ,תוכנת אנטי וירוס ויישומים,
ללא צורך בהסרת הגנה וחשיפת המחשב לתקלה בעת ביצוע העדכון.
עדכוני מערכת אוטומטיים ,ע"פ לו"ז קבוע (למשל בשעות הלילה)
עדכוני מערכת מרחוק ,ללא הפרעה למשתמשים
אפשרות שימוש בתוכנת  Microsoft Security Essentialsבמקביל

שחזור סלקטיבי של קבצים ותיקיות ()File Recovery

סנכרון קבצים ותיקיות ושחזור קבצים באופן סלקטיבי ללא צורך בשחזור
מערכת כוללת לאחר אובדן קבצים בודדים.
הפיכת צילום לכונן וירטואלי ושימוש בקבצים השמורים בו
הוצאת קבצים קריטיים מחוץ למסגרת השחזור (למשל קבצי הנה"ח)
סנכרון קבצים קיימים עם קבצים השמורים בצילומים ישנים

ניהול ושליטה מרכזית ( )Central Management

מערכת ניהול מרכזית אופציונאלית המאפשרת תחזוקת מאות ואלפי
מחשבים בו זמנית ,מכל נקודה ברשת הארגונית או רשת האינטרנט.
הפצה ,התקנת והסרת התוכנה מרחוק
צילום ,שחזור והחלפת קונפיגורציית מחשב/קבוצת מחשבים ,מרחוק
בקרת תפקוד מערכות השחזור
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