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Care versiune este cea mai potrivită pentru dvs.? 

AOMEI Backupper este disponibil în prezent în patru ediții diferite care diferă în principal prin funcționalitate și 

disponibilitate.  

Comparație versiuni AOMEI Backupper 

Tabelul următor descrie caracteristicile și disponibilitățile suportate de diferitele versiuni Aomei Backupper. 

Comparați și alegeți ediția corectă pe baza sistemului de operare și a nevoilor dvs. 

 

Caracteristici AB Standard 
AB 

Professsional 
AB Server AB Technician 

AB Technician 

Plus 

Technologii suportate & disponibilitate 

Suportă sisteme de 
operare Windows PC      
Suporta sisteme de 
operare Windows 
Server      -      -       -  

Sprijină discul MBR / 
GPT 
Suportă NTFS / FAT / 
EXT 
Sprijină discul dinamic 
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Suportă Hardware 
RAID 
Sprijină modul de boot 
UEFI 
Sprijină mașina virtuală 
Suportă monitorul 4K 

Gestionează imaginile 
de backup anterioare 
după upgrade 

     

Backup/ Clonare      
Nu face reboot în 
timpul instalării și 
backup-ului 

     
Instalați programul pe 
computerele de acasă 
și de la firmă 

     
Furnizează servicii 
tehnice tarifate 
clienților cu utilizare 
nelimitată 

-      -      -   

Instalați programul pe 
oricâte computere 
doriți, dar într-o 
singură companie 

-      -      -   

Copiați directorul de 
instalare pentru a crea 
o versiune portabilă -      -      - -  
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Numărul maxim de 
calculatoare pentru 
care este permisă 
instalarea programului 

PC-uri nelimitate 2 PC / licență  
1 server / licență 
 

PC-uri nelimitate PC-uri și servere 
nelimitate

Pre- instalare programe 
pe computere și 
vândute clienților dvs. - - - - - 
Suport tehnic prioritar Low Medium  

High 
 

Top Top

Mod licență Freeware PC  
Server 

 

Technician Technician Plus

Funcționalități principale 

Backup și restaurare de 
sistem 
Backup și restaurare pe 
disc Backup și 
restaurare partiții 
Backup și restaurare 
fișiere/foldere 
Sincronizare 
fișiere/foldere 
 

     

Backup automat 
Full backup 
Backup incremental 
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Backup diferențial 
Backup sector-după-
sector 
Backup inteligent 
Sincronizarea în timp 
real a fișierelor / 
dosarelor 
Sincronizare automată 
a fișierelor / dosarelor 

Backup disc local 
Backup unitate externă 
Backup unitate flash 
USB 
Backup CD / DVD 
Backup rețea / NAS 
Fișiere backup pentru 
cloud drive 

     

Explorare imagine de 
backup 
Comprimare imagine 
de backup 
Criptare imaginea de 
backup 
Divizare/separare 
imagine de backup 
Verificare imagine de 
backup 
Comentare imagine de 
backup 
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Vizualizare jurnale de 
backup 

Creare medii de 
pornire Windows PE & 
Linux 

     
Clonare disc 
Clonare partiții      

 
Clonare sistem -     

Restaurare universală -     

Linie de comandă -     

Îmbinare imagini 
backup -     

Schemă backup -     
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Instrument de 
implementare a 
imaginii -     

PXE boot tool -     

Declanșatoare pentru 
generarea de copii de 
rezervă  -     

Sincronizarea în timp 
real a 
fișierelor/folderelor din 
sau în network/NAS 

-     

Backup/restaurare 
volum dinamic disc -     

Editare partiții pe disc -     

Setări filtru fișiere -     

Notificări prin e-mail      
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Notes: 

• Notificarea prin e-mail: AB Standard poate utiliza serverele Gmail și Hotmail SMTP numai pentru a trimite notificări prin e-mail. Cu 

toate acestea, edițiile AB Paid acceptă utilizarea serverelor Gmail, Hotmail, AOMEI și SMTP personalizate (SSL / TLS). 

 

• Tips: AB Professional acoperă toate caracteristicile Standard Edition și are, de asemenea, funcții mai avansate; Serverul AB nu acoperă 

doar toate caracteristicile AB Professional, ci sprijină și sistemele Windows Server; AB Technician acoperă toate caracteristicile AB 

Professional și permite, de asemenea, furnizarea de servicii tehnice facturate/tarifate clienților; AB Technician Plus acoperă toate 

caracteristicile serverului AB, dar permite și furnizarea de servicii tehnice facturate/tarifate clienților. Toate edițiile AOMEI Backupper 

NU sunt disponibile pentru a fi pre-instalate pe calculatoare și să le vindeți clienților. 

 


