
IM 4008iIM 4008i
IDE / SAIDE / SATTAA HDD duplikátorHDD duplikátor

IM 4008i je duplikátor pevných IDE a Serial ATA disků, včetně rozhraní pro Enhanced IDE a
Ultra-DMA IDE. Datové přenosy mohou přesahovat 2 GB/min. Zápis na všechny cílové disky
je prováděn současně na jeden průchod, což zkracuje potřebné časy na minimum. Duplikuje
jakýhokoliv operační systém a aplikační software, včetně Windows 95/98, Windows 2000,
Windows NT, Windows XP, SCO, UNIX, OS/2 a Mac OS. Podporuje 3,5” i 2,5” pevné disky.

• Duplikace až 8 HDD
současně

• Disky IDE, EIDE nebo
Ultra-DMA IDE 

• Duplikace disků 
s rozdílnou kapacitou

• Podpora MultiMASSter
disku

• Přenos dat rychlostí
přes 2 GB/min.
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Možnosti rozšíření IM4008i
Duplikátor IM4008i lze rozšířit o přídavné programové mod-

uly, s kterými získáte nové možnosti při duplikaci. Dostupné

jsou následující rozšiřující moduly: 

Připojení k síti NET - dovoluje uživateli připojit Image

MASSter k síti Ethernet. Master disk

může být připojen k Image MASSteru a

duplikován ze sady obrazů disků, které

jsou uloženy na síti. To také umožňuje

master disk zkopírovat na síť pro

pozdější použití nebo jako záloha.

Databáze - umožnuje uchování údajů o duplikaci

disků na Image MASSter. Tato data-

báze může být uložena na vestavěný

floppy disk nebo na síť.

Multi-MASSter - dovoluje uživateli ukládat na jeden

master disk více obrazů pro duplikaci -

max. 10. Tato volba pracuje s DOS,

Windows 95, 98, NT a XP využívající

FAT. Volba Multi-MASSter snižuje

množství master disků a snižuje čas-

tou manipulaci s master disky.

Notebook Sleep - mnoho notebooků má režim, při

kterém počítač přejde do režimu

sleep, (část pevného disku je obvykle

vyhrazena jako místo k uložení

okamžitého stavu počítače), takže

když přejde do pracovního režimu,

bude na stejném místě. Tato volba

správně vytvoří místo pro režim sleep

na cílovém disku bez ohledu na typ

notebooku, ze kterého je master disk.

Diagnostika disku - poskytuje rozsáhlý soubor nástrojů k

testování a identifikaci diskových jed-

notek.

WipeOut - je určen ke kompletnímu vymazání

veškerých dat na cílových discích.

Data již nelze žádným způsobem

obnovit. WipeOut je určen pro speci-

fikaci DOD 5220 - 22M Ministerstva

obrany USA, týkající se ochrany jed-

notek pevných disků.

Další rozšíření IM4008i
Duplikátor IM4008i lze rozšířit o přídavné hrdwarové modu-

ly, s kterými získáte nové možnosti při duplikaci. Dostupné

jsou následující rozšiřující moduly: 

• Adaptér pro Serial ATA disky

• Adaptér pro PCMCIA

Co je IM 4008i

Image MASSter 4008i je samostatný duplikátor pevných disků,

který Vám nabízí skutečně snadné a rychlé řešení problémů s

instalací OS na větší počet počítačů. IM4008i vychází z

osvědčeného duplikátoru IM2000ix a je jeho více než důsto-

jným nástupcem. 

Obrovská flexibilita

IM4008i duplikuje jakýkoliv operační systém a software. To

zahrnuje Windows 95 (FAT16 nebo FAT32), Windows NT (verze

3.1 - 5.0), Windows XP, UNIX, OS/2, Mac OS, SCO a jakýkoliv

další operační systém a aplikační software na současném trhu.

IM4008i pracuje se všemi IDE, EIDE a Ultra-DMA IDE pevnými

disky na jakémkoli stupni. Pro 2.5” OEM notebookové disky s

ATA kompatibilní PCMCIA kartou a pro Serial ATA disky jsou

dostupné volitelné adaptéry.

Rozšíření kapacity na 8 disků

Základní IM2000ix byl vybaven tak, aby kopíroval až na 4

disky. K duplikátoru IM4008i můžete připojit až 8 disků součas-

ně na které můžete kopírovat z jednoho master disku! 

Neuvěřitelná propustnost dat

Přesto, že kopírujete data na osm pevných disků, tak paralelní

přenos dat systému IM4008i zajistí, že to nebude  trvat osmkrát

tak dlouho. 

Podpora IDE disků

Podobně jako základní systém IM2000ix je IM4008i plně kompati-

bilní s IDE, EIDE a s Ultra-DMAIDE disky na současném trhu. Pod-

porují i disky 2,5”, OEM notebook a s ATA kompatibilní PCMCIA

a Serial ATA pevné disky.

IQCopy zlepšuje duplikování

Hlavní duplikační režim se u IM4008i nazývá IQCopy. Tato

patentovaná technologie podporuje veškeré DOS, Windows 95

a Windows NT master disky. IQCopy má dvě vyjímečně

užitečné použití: 

1. Automatické zjištění velikosti duplikovaných dat

Jsou duplikována pouze místa master disku, které obsahují

data. Prázdná místa master disku nejsou duplikována, což

ušetří velké množství času. 

2. Nezávislost geometrie disku

Toto umožnuje použití rozdílných velikostí disků při kopírování.

Všechny cílové jednotky budou zformátované na jejich plnou

individuální kapacitu a jakékoliv rozdělení disků na případné

Partitions bude provedeno v poměru k master disku. 
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