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Een van de grootste kunstcollecties ter wereld – Het Hermitage Museum van Sint Petersburg, 

Rusland, maakt nu gebruik van Paragon Software's NTFS voor Mac OS X als het gaat om het 

creëren van tentoonstellingscatalogussen  

Moskou/St. Petersburg, Rusland – Paragon Software Group (PSG), toonaangevende software-

ontwikkelaar van back-up-, herstel- en cross-platformsystemen, laat weten dat de afdeling 

publicatie van het Hermitage Museum van St. Petersburg, Rusland, gebruikt maakt van 

Paragon’s Software’s cross-platformprogramma NTFS voor Mac OS X 9.5 op hun Mac 

computers om direct toegang te krijgen tot het werk van fotografen opgeslagen op media van 

verschillende formaten, waaronder Windows, tijdens het maken van catalogussen, en ander 

drukwerk voor het museum. NTFS voor Mac OS X 9.5 is een programma in Paragon’s 

belangrijke crossplatform assortiment gebaseerd op Paragon’s Universal File System Driver 

(UFSD).  

 

Het Hermitage Museum (Russisch:  Государственный Эрмитаж) is een in 1764 door de 

Russische Keizerin Catharina de Grote in St. Petersburg opgericht kunst- en cultuurmuseum. 

Vandaag de dag bestaat de collectie uit bijna 3 miljoen schilderijen, grafische werken, 

sculpturen, en werken van toegepaste kunst, archeologische vondsten, numismatisch materiaal. 

De collecties bevinden zich in een groot complex van zes historische gebouwen, waaronder het 

Winterpaleis, een voormalige residentie van Russische keizers.  

 

“Onze NTFS voor Mac OS X 9.5 wordt wereldwijd veel gebruikt in de uitgeverijsector.  De 

cross-platformsoftware slecht de grens tussen bestandssystemen die incompatibel met elkaar 

zijn, vooral tussen Windows en Mac OS X, waardoor toepassingen in het Windows formaat op 

een Mac kunnen werken zonder enige vertraging in het ritme van het productieproces, “ aldus 

Natia Kartvelishvilli, Director of Business Development bij de Paragon Software Group.  “Wij 

zijn er erg trots op dat Ruslands grootste museum, onze nationale erfenis, het Hermitage 

Museum, gebruik maakt van Paragon's tool om hun catalogussen en brochures te produceren om 

de kunst en cultuur van Rusland te promoten." 

 

De uitgeverij-afdeling van het Hermitage Museum viert haar tachtigste verjaardag in het najaar 

van 2012, waarbij ze tentoonstellingscatalogussen, wetenschappelijke artikelen, archeologische 

vondsten en nog veel meer hebben gepubliceerd tijdens hun lange geschiedenis. Vandaag de dag, 

heeft het museum meerdere auteurs in dienst die meer dan 50 boektitels per jaar uit naam van het 

Hermitage Museum publiceren. 

 

Als er catalogussen en brochures worden gepubliceerd, doet het museum er ook werk van 

fotografen bij die op multimedia apparatuur van verschillende formaten, meestal Windows, 

worden aangeleverd. Veel voorkomende incompatibiliteitsproblemen doen zich voor als deze 

foto’s worden overgezet naar de Mac-systemen van het museum. Dankzij Paragon’s cross-

platform technologie worden barrières tussen multimedia apparatuur en bestandssystemen 

beslecht, waardoor gebruikers in staat zijn om gebruik te maken van multimedia apparatuur dat 

in staat is om data te schrijven naar, en data te lezen vanaf externe media of elk bestandssysteem. 

Paragon’s UFSD-technologie maakt het mogelijke om niet-ondersteunde partities te verwerken, 

door inhoud te bladeren, bestanden te lezen en te bewerken, nieuwe bestanden en mappen te 
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kopiëren en te creëren, en nog veel meer. Dit alles terwijl de het lezen/schrijven en het snel 

overzetten van bestanden nog steeds prima verloopt.   

 

 

Het bevat de volgende belangrijke functies:  

 Geüpdate ondersteuning voor de nieuwste OS X Lion, inclusief 32/62 bit locale 

modus. 

 Ondersteuning voor de nieuwste Thunderbolt apparatuur. 

 Ondersteuning voor uitgebreide attributen. 

 Snelle overdrachtsnelheid volume  

 Volledig lezen/schrijven toegang:  Wijzig bestaande bestanden, verwijder bestanden 

of maak of kopieer nieuwe bestanden. 

 Geen beperking aan de grootte van de partitie of het aantal bestanden (moet wel 

binnen de specificaties van Mac OS X en NTFS vallen). 

 

 

Verkrijgbaarheid: 

Paragon NTFS voor Mac OS X 9.5 is beschikbaar voor USD 19,95, EUR 14,95 of GBP 12,95, 

en kan worden gedownload vanaf: http://www.paragon-software.com/home/ntfs-mac/. Bezitters 

van Paragon NTFS voor Mac OS X 9.0 kunnen hun versie gratis uploaden naar 9.5.  

 

Over Paragon Software Group 

Paragon Software Group is een innovatieve software-ontwikkelaar gericht op twee markten die 

dynamische groei vertonen.  Het uitgebreide productassortiment van ons bedrijf voor de data-

opslagmarkt richt zich op de behoeften van de veiligheid van data, opslag en het beheer voor 

PC’s, servers en netwerken.   Een tweede portefeuille van producten is gefocust op mobiele 

productietoepassingen voor handhelds.  Paragon Software, opgericht in 1994, heeft kantoren in 

de VS, Duitsland, Japan, en Rusland en zorgt wereldwijd voor oplossingen bij consumenten en 

het midden- en kleinbedrijf via een netwerk van doorverkopers, distributeurs, en OEM’s en ook 

online via de website van het bedrijf.   Paragon Software levert technologie aan een groot aantal 

bedrijven en partners van wereldklasse waaronder Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, 

Microsoft, Motorola, Nokia en anderen.  Bezoek voor meer informatie de website van het 

bedrijf: www.paragon-software.com. 

Paragon Software is een handelsnaam van Paragon Software Group. Alle andere handelsnamen 

zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 

 

Volg Paragon Software op Twitter:  http://twitter.com/paragonsoftware 
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Ga naar Paragon Software op Facebook: 

 http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-

Group/116815481437?ref=sgm 

Paragon Software Blog:  http://blog.paragon-software.com 

Meldt u af voor het ontvangen van persberichten: 

https://www.paragon-software.com/my-account/unsubscribe.htm  
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