
Paragon Software Group brengt de ExtFS voor Mac OS X 9.0 op de markt – de 
eerste software voor het veilig en snel uitwisselen van data tussen Linux en Mac 

OS X

FREIBURG, Duitsland, april, 2013 – Paragon Software Group (PSG), de 
belangrijkste speler op het gebied van platform overschrijdende technologie in 
innovatieve oplossingen voor mobiele apparatuur en geïntegreerde systemen, kondigd 
het op de markt brengen van de ExtFS voor de Mac OS X   9   aan (ook verkrijgbaar in het  
Nederlands), een stand-alone Mac OS X bestandssysteem ontworpen om barrières 
tussen de besturingsystemen van Linux en Mac te doorbreken, en om het beheren en 
overbrengen van data te vergemakkelijken.  

ExtFS voor Mac 9.0 is een bestandssysteem op laag niveau waardoor u zonder 
problemen met bestanden kunt werken die op het bestandssysteem van Linux zijn 
opgeslagen zodat het delen en overbrengen van bestanden een stuk eenvoudiger gaat. 
Dank zij ExtFs voor Mac 9.0 kunt u bestanden die groter zijn dan 4 GB opslaan en 
creëren, en hebt u volledige machtigingen voor het lezen en schijven op Linux-
geformatteerde partities.

Belangrijkste eigenschappen:

Makkelijk te installeren 
De driver is makkelijk te installeren met behulp van 
een gebruiksvriendelijke wizard

Gebruiksvriendelijk 
Sluit een Ext2, Ext3, Ext4 drive aan alsof het een 
natuurlijk onderdeel is van het Mac® OS X 
bestandssysteem

Auto aansluiten Automatisch aansluiten van Ext2/3/4/ volumes

Volledig lezen/schrijven 
Snelle en transparante volledige toegang tot 
lezen/schrijven van Ext2/3/4 partities onder Mac® 
OS X

Hoge prestaties 
De overdrachtssnelheid is gelijk aan de prestaties van 
het Mac OS Extended bestandssysteem

Ondersteuning voor niet-
romeinse karakters 

Inclusief Chinese, Koreaanse, Japanse en Russische 
karakters

Extra schijfprogramma’s 
Volledig geïntegreerde Mac Disk Utility waardoor u 
Ext2/3/4 volumes kunt controleren en repareren en 
Ext2/3/4 volumes kunt creëren/formatteren

Geavanceerde ondersteuning 
voor het Ext 2/3/4 FS 
bestandssysteem

Functies voor het garanderen van de coherentie van 
de data (zoals hardelinks, Symlinks).

Ondersteunde 
besturingssystemen 

Volledige ondersteuning voor OS X 10.5 Leopard, 
10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion en 10.8 Mountain 
Lion

Verkrijgbaarheid:

http://www.paragon-software.com/nl/home/extfs-mac/
http://www.paragon-software.com/


Paragon’s ExtFS voor Mac OS X 9.0 is verkrijgbaar voor 29,95 EUR via: 
http://www.paragon-software.com/nl/home/extfs-mac/

Mediacontact:                          Paragon Software                   Paragon Software Americas

Katia Shabanova                        Heinrich-von-Stephan-Str. 5c   15615 Alton Parkway, Suite 450

Paragon Software Group           79100 Freiburg, Duitsland         Irvine, CA 92618

P:  + 49-761-59018-181             P:  + 49-761-59018-202            P: +1-888-347-5462

Katia Shabanova                E: pr@paragon-software.com   E: pr@paragon-software.com

mailto:pr@paragon-software.com
mailto:pr@paragon-software.com
mailto:kshabanova@paragon-software.com
http://www.paragon-software.com/nl/home/extfs-mac/

