
Reborn-suojauskortti tarjoaa Sinulle mahdollisuuden pitää 
kaikki tietokonetyöasemat järjestyksessä ja toiminnassa. 
Se suojaa tietokoneviruksilta, vahingossa tapahtuvalta 
tiedostojen poistamiselta tai muuntamiselta, ja käyttäjien
tahallaan tai vahingossa tekemiltä asetusmuutoksilta.
Tietokoneisiin ei voi tehdä mitään luvattomia muutoksia,
eli tietokoneissa ei voi olla laittomia kopioita ohjelmista tai
esimerkiksi ylimääräisiä ohjelmia ja musiikkitiedostoja.

Reborn-suojauskortti ei rajoita tai estä käyttäjää tekemästä
mitään, vaan se antaa käyttäjän tehdä haluamansa muu-
tokset tai asentaa tarvitsemansa ohjelmat. Kun muutokset
halutaan poistaa, käynnistetään vain tietokone uudelleen
ja kaikki on taas ennallaan! Sinun ei tarvitse enää odotella,
kun mikrotuki palauttaa tietokoneen varmuuskopiosta, 
vaan kaikki korjaukset hoituvat automaattisesti ja heti.

Maahantuomamme Reborn-mallisto on uudenlainen apu-
väline tietokoneiden hallintaan ja ylläpitoon. Suojauskortilla 
varustettu tietokone ei vaadi jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa.
PC:n voi todella asentaa kerralla kuntoon ja se toimii!

!Tilantarve kiintolevyllä on 500-1000 Mt, eli vain 
pari prosenttia kiintolevyn kapasiteetista

!Tietokone on aina kuin uusi ja käyttämätön -
muutokset korjaantuvat täysin huomaamatta

!Ei vaadi keskitettyä hallintaa, monimutkaisia käyttäjä-
politiikkoja tai edes verkkoyhteyttä

!Täysin jälkiasennettava, ei vaadi kiintolevyn osiointia

!Kokeilemalla tai ohjelmia asentamalla ei voi sotkea 
käyttöjärjestelmää tai ohjelmia

!Suojaa viruksilta ja ilkivallalta - yhteensopiva myös
virussuojausohjelmien kanssa D:- asemaa hyödyntäen

!Kun tietokone on kerran viritetty parhaimmilleen, 
säätämisen ja huolehtimisen voi lopettaa

!Luotettavampi kuin mikään ohjelma, sillä kortti toimii 
ennen käyttöjärjestelmää, joten jos Windows lakkaa 
toimimasta - Reborn korjaa sen!

Mitä tarkoittaa palautus ?
Suojauskortti tarkkailee jatkuvasti käyttäjän toimia ja 
tallentaa kaikki käyttäjän kiintolevylle tekemät muutokset 
erityiseen suojauspuskuriin, joka sijaitsee dynaamisesti 
samalla kiintolevyllä. Käyttäjä ei siis itse asiassa koskaan 
muuta alkuperäistä tietoa eikä kiintolevyn tietoja 
“palauteta”. Näyttää vain siltä kuin tiedot palautuisivat salaman-
nopeasti ennalleen...

Toiminnon voi asettaa tapahtuvaksi joka käynnistyksen 
sijasta vain tiettynä viikon- tai kuukaudenpäivänä tai 
myös manuaalisesti.

Korttipaikka 

Käyttöjärjestelmätuki

Levyjärjestelmätuki

Verkko-ominaisuus 

Työasemien kloonaus

Yhteiset ominaisuudet 
ja laitevaatimukset:

PCI (133x57 mm) kiinnityspelti 122 mm
myös low-profile -raudalla 80 mm

Dos, Win3.x, Win95, Win98,  NT4, Windows 2000, XP, 
VISTA

FAT16/FAT32/NTFS/...

Integroitu 10/100/1000 Wake-on-Lan -verkkokortti

Kloonausjärjestelmä täysin integroitu WOL-suojauskorttiin

PCI (67x27 mm)

Dos, Win3.x, 9X, ME, Nt4, Windows 2000, XP, 
VISTA

FAT16/FAT32/NTFS/....

-

Reborn-kloonaus yhteensopivaa verkkokorttia 
hyödyntäen

500 Mt 0

Ominaisuudet Reborn 1G WOL

Suojauksen vaatima 
kiintolevytila:

Ylläpitoon ja korjauksiin 
kuluva aika:

Reborn PCI
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Uusi helppo asennus!
Uusi täydellinen kloonaus!

Uusi helppo asennus!
Uusi täydellinen kloonaus!

80386+ PC, Wake-On-Lan -toimintoa (Int18h) tukeva BIOS ja emolevy
PNP PCI-korttipaikka
SATA/IDE/EIDE/ATA/SCSI -kiintolevy (>500 Mt)
40 määriteltävää käynnistys- tai dataosiota samalla levyllä
Säädettävä palautus ja dataosion tyhjennysväli: aina tai kerran päivässä, viikossa tai kuukaudessa
Uusi kloonausohjelmisto kopioi tietokoneet multicast-metodilla nopeasti levyjärjestelmästä 
riippumatta (myös NTFS) ja konfiguroi IP-osoitteet ja verkkoasetukset automaattisesti 
- ilman ajureita ja käynnistyslevykkeitä!
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