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Funkcje 

Partition 
Manager 12 

Free 

Partition 
Manager 12 

Home 

Partition 
Manager 12 
Professional 

Partycjonowanie dysku   

Tworzenie, formatowanie, usuwanie, przenoszenie/zmiana 

rozmiaru partycji 

  

Pełen zakres partycjonowania: podstawowe i zaawansowane   

Ustawianie i zarządzanie środowiskiem multi rozruchowym   

Naprawa problemów z rozruchem   

Podstawowe tworzenie kopii zapasowych/przywracanie 

partycji/dysków 

  

Kreator tworzenia nośnika ratunkowego   

Silnik Paragon Hot Processing   

Łatwy w użytkowaniu interfejs   

Podstawowe funkcje partycjonowanie   

Tworzenie partycji   

Formatowanie partycji   

Usuwanie partycji   

Odzyskiwanie partycji   

Przypisanie/usunięcie litery dysku   

Ukrycie/pokazanie partycji   

Zaznaczenie partycji jako aktywna/nieaktywna   

Zmiana etykiety woluminu   

Test powierzchni   

Sprawdzenie integralności systemu plików   

Konwersja systemu plików   

Zaawansowane funkcje 
partycjonowania 

  

Przenoszenie/zmiana rozmiaru partycji   

Redystrybucja wolnego miejsca   

Kreator instalacji nowego systemu operacyjnego   

Scalanie partycji   

Konwersja dynamicznego do podstawowego   

Aktualizacja MBR   

Zmiana gniazd podstawowych   

Tworzenie partycji logicznej/podstawowej   

Zmiana SID   

Zmiana numeru seryjnego   

Zmiana idektyfikatora partycji   

Zmiana rozmiaru klastra   

Zmiana do starszej wersji NTFS   
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Funkcje tworzenia kopii 
zapasowych/przywracania 

   

Podstawowy kreator tworzenia kopii zapasowych   

Kreator przywracania   

Nośnik ratunkowy    
Oparty na WinPE (Użytkownik musi utworzyć go 

samodzielnie z pomocą naszego kreatora Boot Media 

Builder) 

  

Oparty na Linux/DOS   

Funkcje zarządzania rozruchem    
Środowisko multi rozruchowe   

Łatwa aktywacja/deaktywacja   

Funkcje optymalizacji    
Strategie optymalizacji systemu plików oparte o trzy 

parametry (data pliku, rozmiar pliku, porządek katalogów) 

  

Optymalizacja pliku strony i alokacji pliku hibernacji   

Zmniejszanie MFT   

Łatwość użytkowania   

Kreator transferu plików dla Windows   

Przypominanie o tworzeniu kopii zapasowych   

Operacje wirtualne   

Wskazanie oczekujących operacji   

Edytor dysku   

Eksplorator woluminów    
Lista partycji   

Mapa dysku   

Powiadomienia drogą e-mail   

Minimalizacja podczas wykonywania operacji   

Wyłączenie komputera po zakończeniu wykonywania 

operacji 

  

Obsługiwane systemy operacyjne    
Windows XP/Vista/7 (32 and 64 Bit)   

Licencjonowanie i pomoc techniczna    
Pomoc techniczna Forum 

społecznościowe 

Strona internetowa/ 

e-mail 

Strona internetowa/ 

e-mail 

Darmowa pomoc techniczna  30 dni 60 dni 

Czas pierwszej odpowiedzi  3 dni robocze 3 dni robocze 

Lcencjonowanie  Jeden system Jeden system 

Pojedyncza licencja Darmowa 109 zł 179zł 

 


