
  

 

 

ANÚNCIO  

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

Paragon Software Group anuncia a versão brasileira do Migrador de SO para SSD 2.0 

-Ferramenta de migração de-uma-etapa para SSDs mais rápidos  

Desempenho mais rápido, Função de seleção avançada de arquivos, Capacidade de 

redimensionamento automático  

FREIBURG, Alemanha – A Paragon Software Group (PSG), líder em segurança de dados, 

recuperação de desastres e soluções de migração de dados, anunciou hoje que está agora 

oferecendo a versão brasileira do Migrador de SO para SSD 2.0 da Paragon para atender ao 

crescente interesse dos consumidores que desejam mover os sistemas operacionais para drives de 

disco de estado sólido (SSDs). O assistente intuitivo da Paragon simplifica o processo de 

migração, diminuindo automaticamente o volume do sistema de origem e oferecendo uma 

seleção inteligente de arquivos específicos ao migrar para discos de capacidade inferior, bem 

como, se necessário, o alinhamento automático das partições copiadas do sistema - tudo isso sem 

reiniciar o sistema.  

De acordo com um relatório IDC Outlook do ano passado, as vendas de SSDs devem crescer 14 

por cento por ano com uma taxa de crescimento anual composta de 54 por cento até 2013. Como 

as pessoas aproveitam o melhor tempo de acesso das unidades, velocidades de leitura/escrita e 

resistência a choques físicos por queda, o desafio é mover quantidades massivas de dados, 

aplicativos e o sistema operacional para um formato SSD menor.  
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O Migrador de SO para SSD 2.0 da Paragon enfrenta esse desafio oferecendo um intuitivo assistente 

projetado para simplificar o processo de migração para SSDs com capacidades de armazenamento 

menores do que dos discos rígidos normais, facilitando a migração de centenas de gigabytes de dados 

para SSDs com típicas capacidades máximas de 80-128GB.  

Novidades no Migrador de SO para SSD 2.0 da Paragon:  

• velocidades de migração até 10 vezes superiores à versão anterior  

• funcionalidade para estender automaticamente a partição de sistema para usar todo o 

espaço disponível e para abranger toda a partição da unidade SSD, se menor  

• melhor desempenho de exclusões em tempo real  

O Paragon Software Group é um inovativo desenvolvedor  de software centrado sobre dois 

dinâmicos mercados em crescimento.  A vasta linha de produtos da companhia para o mercado 

do armazenamento de dados endereça as necessidades de segurança de dados, de armazenamento 

e de gerenciamento de PCs, servidores e redes. Uma segunda carteira de produtos centra-se sobre 

aplicativos de produtividade para dispositivos móveis.  Fundada em  

Acerca do Paragon Software Group  

O Migrador de SO para SSD 2.0 da Paragon está disponível por $19.95 por descarregamento de 

http://www.paragon-software.com/pt/home/migrate-OS-to-SSD/index.html  

Preço e disponibilidade:  

• Simplicidade e conveniência de um assistente de etapa única  

• Funcionalidade de redimensionamento automático de partição (resolvendo problemas da 

migração de HDD para um SSD menor)  

• Detecção automática do alinhamento da partição  

• Detecção da partição reservada do sistema Microsoft (resolvendo problemas envolvendo a 

configuração do arranque das edições de sistemas Windows posteriores ao Vista)  

• Capacidade de exclusão/seleção de arquivos  

• Cópia em tempo real, sem reinício de sistema  

• Processo de migração sem sobressaltos, independentemente do sistema operacional  

Funcionalidades-chave do Migrador de SO para SSD 2.0 da Paragon incluem:  

• melhor desempenho de exclusões de arquivos:  

   o maior velocidade do processo de exclusão de arquivos  

   o maior precisão de estimativa de grande quantidade de dados a excluir  

   o maior precisão de cálculo da quantidade resultante de dados a copiar  

• detecção da configuração do multi-arranque quando os arquivos de arranque para todos 

os sistemas estão armazenados numa partição física, se há dois ou mais SOs instalados 

no disco rígido de origem  

• caraterísticas da usabilidade melhoradas com descrições e notificações aperfeiçoadas  

• maior suporte para configurações de OEM.  

http://www.paragon-software.com/es/home/migrate-OS-to-SSD/index.html
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1994, Paragon Software tem escritórios nos EUA, na Alemanha, no Japão, na Polônia e na Rússia 

distribuindo suas soluções a consumidores, a pequenas empresas e a clientes empresariais no 

mundo inteiro através de uma rede de VARs, de distribuidores e de OEMs assim como online no 

sítio Web site da companhia.  Paragon Software fornece tecnologia a um conjunto de companhias 

e de parceiros mundiais de topo, como Cisco, Dell, ASUS, Seagate, Buffalo, Iomega, Siemens, 

Lenovo, Microsoft, Motorola, Nokia, e outras.  Para mais informações, visitar por favor o sítio 

Web da companhia em www.paragon-software.com.  

# # #  

Paragon Software é uma marca comercial de Paragon Software Group.  Todas as outras 

marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.   
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