
  

Paragon-Software Poland Sp. z o.o. | ul. Śląska 22/21, 42-217 Częstochowa | tel. (34) 343 81 81                                                                 
www.paragon-software.pl | kontakt@paragon-software.pl 

Hard Disk Manager 15                     
Pracownia komputerowa  

 

Czym jest Hard Disk Manager? 

Zabezpiecza dane | optymalizuje system | zapewnia elastyczność 

Hard Disk Manager to aplikacja 

przeznaczona dla systemów Windows, która 

zapewnia szereg narzędzi dzięki, którym 

komputery mogą pracować w sposób wydajny 

i optymalny. Zabezpiecza on użytkowników 

przed utratą danych i pozwala w awaryjny 

sytuacjach przywrócić je z kopii zapasowej. 

Dzięki funkcjom partycjonowania oferuje 

możliwość swobodnej dystrybucji przestrzeni 

dyskowej, a za sprawą narzędzi do migracji i 

kopiowania pozwala zmienić sprzęt bez 

konieczności czasochłonnej ponownej 

instalacji systemu operacyjnego. Hard Disk 

Manager oferuje także doskonałe nośniki 

ratunkowe, które w sytuacjach awaryjnych 

pozwolą sprawnie uruchomić komputer, a 

także przeprowadzić szereg operacji 

dostępnych w wersji instalacyjnej.  

Przeznaczenie: 

Licencja typu „Pracownia komputerowa” skierowana jest do szkół, gimnazjów oraz uczelni wyższych, 

może być użytkowana na komputerach znajdujących się w tych instytucjach – zarówno na 

komputerach w pracowniach komputerowych jaki i sekretariatach oraz pomieszczeniach kadry 

dydaktycznej. 

Maksymalna liczba obsługiwanych komputerów dla jednej licencji: 50 komputerów. 

Licencja posiada wieczysty okres licencjonowania (na wersję aplikacji). 

Dlaczego warto? 

Oprogramowanie Hard Disk Manager 15 oferuje szereg bardzo ważnych funkcjonalności, 

które w znaczący sposób pomagają podnieść bezpieczeństwo przechowywanych danych, 

konserwować i zarządzać komputerami znajdującymi się w pracowniach komputerowych czy 

sekretariatach. Łatwe w obsłudze kreatory w dogodny i szybki sposób pomogą przeprowadzić operacje 
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takie, jak partycjonowanie, tworzenie kopii zapasowych, ich przywracanie, wymazywanie danych czy 

migracje na inny sprzęt. Dla zaawansowanych użytkowników dostępnych jest szereg narzędzi, 

zapewniających jeszcze szersze możliwości zarządzania przestrzenią dyskową i optymalizacji. Licencja 

nie jest ograniczona czasowo, zatem jest ona jednorazowym wydatkiem. 

Hard Disk Manager 15 to niezbędne narzędzie, które w przypadku awarii pozwoli uniknąć utraty 

danych, zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze.  

Hard Disk Manager 15 najważniejsze funkcje: 

Kopie zapasowe – pozwala tworzyć kopie zapasowe partycji, całych dysków jak i pojedynczych 

plików, zarówno na innych dyskach, partycjach, udziałach sieciowych czy nośnikach wymiennych. 

Dzięki Backup Capsule – specjalnej ukrytej partycji tworzonej przez aplikacje możliwe jest zapisanie 

kopii zapasowej na dysku i w  razie awarii odzyskanie jej za pomocą kilku kliknięć. Tworzenie kopii 

zapasowych dzięki harmonogramowi zadań może być zautomatyzowane, a dane obrazu zawsze 

aktualne. Aplikacja pozawala na tworzeni pełnych kopii zapasowych, kopii różnicowych jaki i dopełnień 

plików. 

Przywracanie kopii – w przypadku awarii systemu operacyjnego czy partycji w łatwy i szybki 

sposób można przywrócić komputer do stanu sprzed awarii. Dzięki Backup Capsule i wbudowanemu 

menedżerowi rozruchu w kilku kliknięciach odtworzysz uszkodzone dane, bez konieczności np. 

ponownej instalacji systemu i innych aplikacji. 

Transfer plików – dzięki kreatorowi przesyłania plików można sprawnie przywrócić dowolny 

plik z kopii zapasowej utworzonej przez aplikacji, dzięki czemu nie trzeba przywracać całego obrazu. 

Kreator pozwala ponadto na kopiowanie także innych danych znajdujących się na dysku. 

 Partycjonowanie – szereg funkcji, które pozwalają w bezpieczny i szybki sposób tworzyć, , 

zmieniać rozmiar, scalać, dzielić, formatować i usuwać partycje.  

Sanityzacja danych – aplikacje pozwala na trwałe usuwanie danych z partycji oraz dysków – w 

tym dysków SSD. Dzięki temu masz pewność, że dane zostały zniszczone bezpowrotnie. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku utylizacji starych dysków. 

Migracje – oprogramowanie pozwala migrować system operacyjny na komputer o innej 

specyfikacji sprzętowej, a dzięki możliwość dodawania sterowników pozwoli uruchomić migrowany 

system na innych sprzęcie.  

Kopie partycji i dysków – Hard Disk Manager 15 umożliwia kopiowanie całego dysku i 

pojedynczych partycji do środowisk fizycznych i wirtualnych. 

Nośniki ratunkowe – aplikacja pozwala na utworzenie przyjaznych dla użytkownika nośników 

ratunkowych opartych albo o środowisko Linux albo Windows PE. Nośniki te mogą zostać nagrane na 

płycie CD/DVD lub urządzeniu typu pendrive. 

Nowy sprzęt – aplikacja wspiera wszystkie najnowsze technologie dysków twardych włączając 

w to dyski AFD, SSD, dyski o rozmiarze klastra innym niż 515kB i te korzystające ze złącza USB. 

Pełna specyfikacja aplikacji znajduje się pod adresem:  
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Typowe scenariusze wykorzystania aplikacji 

1. System operacyjny komputer w pracowni nie może zostać uruchomiony a do rozpoczęcia 

lekcji pozostało 20 minut. 

W przypadku, gdy przygotowałeś kopię zapasową systemu operacyjnego i zapisałeś ją obszarze Backup 

Capsule wystarczy, że uruchomić ponownie komputer i w menedżerze rozruchu wybierzesz 

przywracanie kopii zapasowej. Cała operacja zajmie kilka chwil, a przywrócony komputer od razu 

będzie gotowy do pracy. 

2. Komputer oraz jego dysk będą sprzedawane/przekazywane do recyklingu 

W takiej sytuacji należy zadbać o to, aby dane znajdujące się na dysku zostały trwale wymazane – 

często są to dane newralgiczne, które nie powinny wpaść w ręce osób trzecich. Zwykłe formatowanie 

nie jest właściwym rozwiązaniem podobnie jak umieszczeni plików w koszu systemu operacyjnego – 

czynności te nie wymazują bezpowrotnie danych, informacje zapisane na dysku są praktycznie cały czas 

dostępne. Hard Disk Manager posiada funkcjonalności dzięki, którym dane te zostaną wymazane 

trwale i bezpowrotnie, dzięki zastosowaniu różnych algorytmów wymazywania i ilości ich przebiegów 

możemy wybrać między jakością wymazywania a czasem trwania operacji. Aplikacja zapewnia funkcje 

do sanityzacji danych zarówno dla dysków twardych (HDD) jak i dysków półprzewodnikowych SSD. 

3. Pozostało mało przestrzeni dyskowej na partycji systemowej, ale na drugiej partycji jest go 

dość sporo. 

Hard Disk Manager pozwoli w sprawny i bezpieczny sposób zmienić rozmiar partycji systemowej 

kosztem drugiej partycji graniczącej z nią, w ten sposób zyskasz wolną przestrzeń na partycji 

systemowej bez konieczności czasochłonnego reinstalowania systemu na większej partycji. 

4. Zaistniała konieczność przeniesienia systemu operacyjnego na inny dysk 

Aplikacja Hard Disk Manager pozwala na przeniesienie systemu operacyjnego na inny dysk i 

uruchomienie tego systemu nawet na innej konfiguracji sprzętowej. W tym celu można skorzystać z 

wygodnego kreatora, który krok po kroku w prosty sposób pozwoli przeprowadzić skomplikowana 

operację przeniesienia systemu operacyjnego. Aplikacja pozwoli także na przeniesienie innych partycji 

a nawet całego dysku nawet, gdy ten ma inny rozmiar niż dysk źródłowy. 

Wymagania sprzętowe aplikacji 

 Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz 
 Pamięć RAM: min. 256 MB 
 Wolne miejsce na dysku twardym: 250 MB (podczas instalacji wymagane dodatkowe 

miejsce do 1 GB) 
 Internet Explorer 5.0 (lub nowszy) 
 Karta graficzna SVGA i monitor 
 Mysz 
 Dodatkowo: napęd CD/DVD/Blu-ray 
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Obsługiwane systemy operacyjne: 

 Windows 8.1 (32/64 bity) 
 Windows 8 (32/64 bity) 
 Windows 7 (32/64 bity) 
 Windows Vista (32/64 bity) 
 Windows XP Professional SP2 (32/64 bity) 
 Windows XP Home SP2 

 

Cena i dostępność: 

Cena licencji dla 50 komputerów:  495 zł brutto  

Dostępność: licencja można nabyć w sklepie Paragon-Software mieszczącym się pod adresem: 

http://www.paragon-software.pl/store lub oficjalnej sieci sprzedaży firmy. 
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