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Jak samodzielnie odzyskać skasowane pliki szybko i wygodnie?
GetData, australijska firma specjalizująca się w dostarczaniu oprogramowania dla śledczych
sądowych oraz oprogramowania do odzyskiwania danych, prezentuje nową wersję swojego
flagowego produktu “Recover My Files”. Ten prosty z pozoru program posiada już ponad
400.000 użytkowników, którzy zawdzięczają mu ratunek dla swoich utraconych danych. We
współpracy z polską firmą Cream Software powstała polskojęzyczna wersja programu, która
właśnie doczekała się nowej wersji 5.

Program Recover My Files, który początkowo służył jako narzędzie śledcze australijskiej policji, szybko
odnalazł swoje miejsce na rynku, jako narzędzie służące osobom prywatnym i firmom do odzyskiwania
utraconych danych: “Od czasu pracy dla policji, nigdy nie przestaliśmy rozwijać naszego oprogramowania” mówi dyrektor firmy GetData oraz były śledczy sądowy John Hunter.
Wielką zaletą programu, dla zrozpaczonych ofiar przypadkowego skasowania plików lub formatowania dysku,
jest możliwość wyszukiwania danych i ich podglądu jeszcze przed zakupem licencji, czyli zupełnie bezpłatnie:
“Nie ma alternatywy dla sytuacji, gdy użytkownik może wyszukać, zobaczyć, obejrzeć lub usłyszeć swoje
skasowane dane i w ten sposób mieć pewność, że po zakupie licencji dane będą poprawnie odzyskane” doradza John Hunter. Recover My Files w najnowszej wersji 5 chlubi się ulepszonym podglądem plików
muzycznych i filmowych jak również innowacyjnym sposobem sortowania, filtrowania i wyświetlania
znalezionych plików, dzięki czemu odnalezienie utraconych danych jest prostym i szybkim zadaniem.

Recover My Files jest prosty w obsłudze i szybki w działaniu. Nie trzeba posiadać specjalnej wiedzy do jego
obsługi i odzyskiwania danych. Można go użyć do odzyskania danych z twardych dysków, ale również z
dyskietek, kart pamięci, paluszków USB lub innych urządzeń.
Najważniejsze funkcje programu:
●
●
●
●
●
●
●

Odzyskiwanie plików usuniętych nawet z kosza Windows
Odzyskiwanie plików po przypadkowym formacie, nawet po reinstalacji Windows
Odzyskiwanie plików po błędzie tworzenia partycji albo usunięciu partycji
Odczyt danych z dysków twardych bez partycji
Odzyskiwanie danych z uszkodzonych logicznie dysków RAID
Odzyskiwanie dokumentów, zdjęć, filmów, muzyki, emaili i innych plików
Odzyskiwanie z dysku twardego, kart pamięci, urządzeń USB, napędów ZIP, dyskietek i innych

Usunięcie plików rzadko oznacza faktyczne skasowanie ich zawartości. Nawet gdy informacja o pliku w
systemie Windows jest zniszczona, Recover My Files potrafi skanować dane na bardzo niskim poziomie, aby
"namierzyć" utracone pliki poprzez ich wewnętrzną strukturę. Pozwala to programowi odzyskiwać pliki, o
których istnieniu inne programy do odzyskiwania danych w ogóle nie mają pojęcia! Jako użytkownik pełnej
wersji z własnym kluczem licencyjnym masz prawo do bezterminowego użytkowania programu i bezpłatnych
aktualizacji do nowych wersji w ramach głównego numeru wersji programu.
http://www.odzyskajpliki.pl
Licencja na oprogramowanie
Program dostępny jest z licencją bezterminową uprawniającą również do wykorzystania programu w firmach.
Aktualizacje są bezpłatne w ramach głównego numeru wersji. Ważną zaletą programu jest możliwość
bezpłatnego odnalezienia i przejrzenia, odsłuchania czy obejrzenia utraconych plików już w wersji testowej.
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny
Windows XP/2003/NT/Vista 32 i 64 bity/7 32 i 64 bity
Podczas odzyskiwania danych z dysków o dużej pojemności,
zalecane jest korzystanie z wydajnego komputera.
HomePage:
Download:

http://www.odzyskajpliki.pl
http://www.odzyskajpliki.pl/download-rmf.html

Licencja:
Język:

shareware, cena od 275,- PLN brutto
Polski

Cream Software to firma działająca na rynku oprogramowania dla użytkowników Internetu od 1997 roku.
Podczas swojej działalności stworzyła wiele programów, z których wymienić można np. Pajączka, Instalatora
Aplikacji, Kameleona, MoonWalkera, Skrybę, Supełka, Śmieciarka, Galernika, SpamRebel. Aktualnie w ofercie
posiada również programy do odzyskiwania danych (Recover My Files, Recover My Photos), programy
multimedialne AVS4You (Video Converter, Audio Editor i inne) oraz DownloadStudio i serwer DLNA Mezzmo.
Dane producenta
GetData Forensics Pty Ltd
Suite 204, 13A Montgomery Street
Kogarah, New South Wales, 2217, Australia
Oficjalny dystrybutor w Polsce:
Cream Software
ul. Dąbrowskiego 58 d
32-400 Myślenice
WWW: http://www.creamsoft.com
telefon: 12 443 19 39

email: sklep@creamsoft.com

