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Paragon Camptune X 10.2 kan nu Windows 8 Boot Camp helemaal ondersteunen

Nu is het voor het eerst mogelijk om een herpartitionering uit te voeren zonder dat u daarvoor uw 
Mac moet rebooten.  Camptune X werkt direct in uw Mac om vrije ruimte snel en gemakkelijk en 

zonder verlies van data te delen op beide besturingssystemen.

FREIBURG, Duitsland – Paragon Software Group (PSG), een belangrijke speler op het gebied van 

data  back-uppen,  herstel  na  rampen,  en  data  migratie-systemen lanceert  een  nieuwe update  van 

CampTune X 10.2, waardoor gebruikers van de Mac het beste eruit kunnen halen. Camptune X 10.2  

verhelpt het onderhoudsprobleem dat gebruikers van Mac Boot Camp™ tegenkomen als ze geen 

vrije partitieruimte meer hebben.  Dankzij Camptune X zijn gebruikers van Mac in staat om snel 

beschikbare ruimte te herdistribueren tussen Macintosh en Windows partities zonder daarbij data te 

verliezen,  waardoor  ze  snel  en  gemakkelijk  vrije  megabytes  toevoegen  aan  partities  op  beide 

besturingssystemen. 

Veel gebruikers van dual-boot hebben te maken met het probleem van het opnieuw aanpassen van de 

partities omdat de hoeveelheid data - zowel op het Mac OS X volume als het Windows volume – in 

de loop der tijd toeneemt.  Paragon Camptune X voor Mac OS X is een programma van de volgende 

generatie dat de grootte van volumes in dual-boot Mac OS X/Windows systemen verandert door aan 

het  ene  volume  meer  ruimte  toe  te  voegen  ten  kosten  van  het  andere  volume.    Camptune  X, 

eenvoudig  in  gebruik,  is  een  programma  dat  de  grootte  van  het  volume  binnen  slechts  enkele 

muisklikken  aanpast  zonder  dat  daarvoor  een  reboot  moet  worden uitgevoerd  naar  een  speciale 

omgeving.  

Tot voor kort moesten Mac gebruikers een back-up maken van de Boot Camp partitie, de partitie 

verwijderen, de NTFS-partitie opnieuw creëren in een nieuwe grootte, en als laatste de back-up van 

de Windows partitie herstellen in deze nieuwe NTFS-partitie om het probleem van verplaatsen van 

vrije ruimte op te lossen. Het hele proces nam zo'n twee tot vijf uren in beslag. Dankzij Camptune X 

is het nu mogelijk om binnen enkele minuten hetzelfde resultaat te behalen. 
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Paragon Camptune X heeft een erg makkelijke en intuïtieve interface. U hoeft slechts drie 
eenvoudige stappen uit te voeren om de grootte aan te passen:

1. Start Camptune X

2.   Stel de gewenste grootte van het volume in door grens van de partitie te verplaatsen

3.  Voer de operatie uit.

De voordelen van Camptune X:

• Handmatige operaties hoeven niet meer te worden uitgevoerd.

• Het is niet nodig om Mac te rebooten; u kunt dus gewoon verder gaan met uw werk terwijl 

operatie voor het aanpassen van de grootte wordt uitgevoerd.

• Het is niet nodig om software of installatiemedia van derden te gebruiken.

• Met Camptune X verloopt de hele operatie voor het aanpassen van de grootte twee keer zo 

snel.

Verkrijgbaarheid:

Paragon Camptune X is verkrijgbaar voor 14,95 EUR.

Ga voor meer informatie naar:  http://www.paragon-software.com/home/camptune/index.html
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