
Paragon Software Group introducerer ExtFS til Mac OS X 9.0 - Branchens første 
software til den sikreste og hurtigste dataudveksling mellem Linux og Mac OS X

FREIBURG, Tyskland, April 2013 – Paragon Software Group (PSG), som med sine 
innovative løsninger på tværs af it-platforme er den teknologisk førende udvikler af 
mobile enheder og indlejrede systemer, annoncerer frigivelsen af ExtFS for Mac OS X   9   
(fås på dansk), som er en standalone Mac OS X-filsystemdriver, der er udviklet til at 
nedbryde grænserne mellem Linux- og Mac-operativsystemer samt lette data-
manipulation og dataoverførsel.  

ExtFS for Mac 9.0 er en lavniveau-filsystemdriver, som giver dig mulighed for uden 
besvær at arbejde med filer lagret i Linux-filsystemet, for at forenkle datadeling og for 
at kunne overføre filer. Med ExtFS for Mac 9.0 bliver du i stand til at lagre og oprette 
filer større end 4 GB og får fuld læse/skriveadgang til Linux-formaterede partitioner.

Vigtige funktioner:

Let at installere 
Driveren er let at installere ved hjælp af en brugervenlig 
guide

Let at bruge 
Tilslut ethvert Ext2-, Ext3- eller Ext4-drev som var det 
en del af det originale Mac® OS X-filsystem.

Auto-tilslutning Automatisk tilslutning af Ext2/3/4-diskenheder

Fuld læse/skriveadgang 
Hurtig og transparent fuld læse/skriveadgang for 
Ext2/3/4-partitioner under Mac® OS X

Høj ydeevne 
Overførselshastigheden svarer til det originale Mac OS 
Extended-filsystems ydeevne

Understøtter ikke-
romanske tegnsæt 

Herunder kinesiske, koreanske, japanske og russiske 
tegn

Yderligere diskværktøjer 
Fuldt integreret i Mac Disk Utility, som gør det muligt at 
kontrollere og reparere Ext2/3/4-diskenheder og 
oprette/formatere Ext2/3/4-diskenheder

Avanceret understøttelse 
af Ext2/3/4 FS-filsystemet

Funktioner til at sikre datakonsistens (såsom Hardlinks 
og Symlinks).

Understøttede 
operativsystemer 

Fuld understøttelse af OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow 
Leopard, 10.7 Lion og 10.8 Mountain Lion

Tilgængelighed:

Paragons extFS for Mac OS X 9 kan fås for € 29,95 på: http://www.paragon-
software.com/home/extfs-mac/
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