
CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP SỬ DỤNG ACRONIS 

Tất cả các sản phẩm phần mềm Acronis® và GroupLogic® ("Phần mềm") được 

Acronis International GmbH ("Acronis") cấp phép cho người dùng cuối. 
Chính sách cấp phép tiêu chuẩn dựa trên số máy móc, vật lý, chạy ảo trên cơ sở 

của người dùng cuối hoặc trong đám mây của bất kỳ ai, nơi mà hần mềm của 
chúng tôi được sử dụng. "Máy" có nghĩa là một môi trường vận hành đơn lẻ. Ví dụ, 

một hệ điều hành Windows hoặc Linux được coi là một "máy tính" duy nhất, ngay 
cả khi nhiều hệ điều hành được cài đặt trên một máy tính. 

 

PHẦN MỀM ACRONIS 
 
Giấy phép sản phẩm Acronis vĩnh viễn 

Acronis cung cấp giấy phép cho các sản phẩm vĩnh viễn với các điều khoản sau 
đây:  

Acronis Backup Standard Workstation 

License 
Acronis Backup for Windows Server 

Acronis Backup for Linux Server 
Acronis Backup for Windows Server 

Essentials 
Acronis Backup for PC 

Acronis Backup Workstation License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 

để sao lưu một (1) máy vật lý được 
hỗ trợ hoặc máy ảo chạy trên cơ sở 

của người dùng cuối hoặc trên đám 
mây của bất kỳ ai. 

 

Acronis Backup Standard Server License 
Acronis Backup Standard Windows Server 

Essentials License 
Acronis Backup Server License 

Acronis Backup Windows Server 
Essentials License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
để sao lưu một (1) máy ảo hoặc vật 

lý được hỗ trợ với các chức năng 
khôi phục ứng dụng tiên tiến chạy 

trên cơ sở của người dùng cuối 
hoặc trong đám mây của bất kỳ ai 
 

Acronis Backup Advanced Workstation 
License 
Acronis Backup Advanced for Windows 

Server 
Acronis Backup Advanced for Linux 

Server 
Acronis Backup Advanced for 

Multiplatform 
Acronis Backup Advanced for PC 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
để sao lưu một (1) máy vật lý được 
hỗ trợ hoặc một máy ảo với trung 

tâm lưu trữ chống trùng lắp và hỗ 
trợ ổ băng hoạt động trên thiết bị 

của Người dùng Cuối hoặc trong 
đám mây của bất kỳ ai. 

 



Acronis Backup Advanced Server License 
Acronis Backup Advanced for Exchange 

Acronis Backup Advanced for SQL 
Acronis Backup Advanced for SharePoint 

Acronis Backup Advanced for Active 
Directory 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
để sao lưu một máy vật lý hoặc 

máy ảo được hỗ trợ chạy trên cơ sở 
của người dùng cuối hoặc trong 

đám mây của bất kỳ người nào, với 
việc sao lưu dữ liệu trung tâm, hỗ 
trợ thiết bị băng và các chức năng 

khôi phục ứng dụng tiên tiến. 
 

Acronis Backup for VMware 
Acronis vmProtect 

Sản phẩm này được cấp phép dựa 
trên nền tảng “host CPU” và có thể 
được sử dụng để sao lưu một 

Hypervisor Host Server và không 
giới hạn số lượng của máy ảo (các 

giới hạn dựa trên cấu hình hệ thống 
của bạn) đang ở trên Hypervisor 

Host Server. Sản phẩm này bao 
gồm các chức năng khôi phục ứng 

dụng và cho phép không giới hạn 
máy ảo di chuyển tới hoặc từ 

Hypervisor Host Server. 

Acronis Backup Standard Virtual Host 
License 

Acronis Backup Virtual Host License 
Acronis Backup Advanced for VMware 

Acronis Backup Advanced for Hyper-V 
Acronis Backup Advanced for Citrix 

XenServer 
Acronis Backup Advanced for RHEV 
Acronis Backup Advanced for Oracle VM 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
để sao lưu một (1) Hypervisor Host 

Server và không giới hạn số lượng 
máy ảo (các giới hạn dựa trên cấu 

hình hệ thống của bạn) đang ở trên 
Hypervisor Host Server. Sản phẩm 

này bao gồm quản lý tập trung và 
các chức năng khôi phục ứng dụng 
tiên tiến và cho phép không giới 

hạn máy ảo di chuyển tới hoặc từ 
Hypervisor Host Server. 

Acronis Backup Advanced Virtual Host 
License 
Acronis Backup Advanced Universal 

License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
để sao lưu một (1) máy vật lý được 
hỗ trợ hoặc máy ảo chạy trên cơ sở 

của người dùng cuối hoặc trong 
đám mây của bất kỳ ai, hoặc một 

(1) Hypervisor Host Server và 
không giới hạn số lượng máy ảo 

(các hạn chế là dựa trên cấu hình hệ 



thống của bạn) đang ở trên 
Hypervisor Host Server. Sản phẩm 

này bao gồm quản lý tập trung, 
chống trùng lắp trong lưu trữ trung 

tâm, hỗ trợ ổ băng, và các chức 
năng phục hồi các ứng dụng tiên 
tiến và cho phép không giới hạn 

máy ảo di chuyển đến hoặc từ Máy 
chủ Máy chủ Hypervisor. 

 

Acronis Backup Advanced for vCloud 
(dành cho đám mây riêng) 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
để sao lưu một (1) Hypervisor Host 

Server và không giới hạn số lượng 
máy ảo (giới hạn dựa trên cấu hình 

hệ thống của bạn) đang cư trú trên 
Hypervisor Host Server. 

 

Acronis Snap Deploy® Machine License 
and Acronis Universal Deploy® 

Cần có giấy phép cho mỗi máy mục 
tiêu. 

 

Acronis Snap Deploy Deployment 
Licenses 

Một giấy phép là cần thiết cho mỗi 
lần triển khai đến máy mục tiêu. 

Giấy phép triển khai có thể không 
được sử dụng lại khi máy đã được 

triển khai. 
 

 

Trong trường hợp sản phẩm được sử dụng trên một cụm, mỗi nút của cụm phải 
được cấp phép. 

Cấp phép sản phẩm dựa trên đăng ký Acronis. 
Acronis cung cấp giấy phép sản phẩm dựa trên đăng ký cho các điều khoản được 

chỉ định bên cạnh các sản phẩm sau: 

Acronis Backup Workstation Subscription 
License 

Acronis Backup for Workstation 
Subscription 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) máy vật lý được hỗ trợ 
hoặc máy ảo chạy trên cơ sở của 

Người dùng Cuối hoặc trên đám 
mây của bất kỳ ai. 

 



Acronis Backup Advanced Workstation 
Subscription License 

Acronis Backup Advanced for Workstation 
Subscription 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn thuê bao để sao 

lưu một (1) máy vật lý hoặc máy ảo 
chạy trên cơ sở của Người dùng 

cuối hoặc trong đám mây của bất 
kỳ ai. Sản phẩm này bao gồm sao 
lưu dữ liệu trung tâm, hỗ trợ ổ 

băng, vai trò quản trị và ủy thác và 
các tính năng báo cáo. 

 

Acronis Backup Standard Server 
Subscription License 

Acronis Backup Standard Windows Server 
Essentials Subscription License 

Acronis Backup Server Subscription 
License 

Acronis Backup Windows Server 
Essentials Subscription License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn thuê bao để sao 

lưu một (1) máy vật lý hoặc máy ảo 
chạy trên cơ sở của Người dùng 

Cuối hoặc trong đám mây của bất 
kỳ ai. Giấy phép cũng bao gồm 

quản lý tập trung và các chức năng 
khôi phục ứng dụng tiên tiến. 

 

Acronis Backup Advanced Server 
Subscription License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) máy vật lý hoặc máy ảo 
chạy trên cơ sở của Người dùng 

Cuối hoặc trong đám mây của bất 
kỳ ai. Sản phẩm này bao gồm quản 

lý tập trung, chống trùng lắp trong 
lưu trữ trung tâm, hỗ trợ ổ băng và 

các chức năng khôi phục ứng dụng 
tiên tiến. 
 

Acronis Backup Standard Virtual Host 
Subscription License 

Acronis Backup Virtual Host Subscription 
License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) Hypervisor Host Server 
và không giới hạn số lượng máy ảo 
(giới hạn dựa trên cấu hình hệ 

thống) đang cư trú trên Hypervisor 
Host Server. Giấy phép cũng bao 

gồm quản lý tập trung, các chức 
năng khôi phục ứng dụng tiên tiến 

và cho phép không giới hạn máy ảo 



di chuyển đến hoặc từ Máy chủ lưu 
trữ Hypervisor. 

 

Acronis Backup Advanced Virtual Host 
Subscription License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) Hypervisor Host Server 
và không giới hạn số lượng máy ảo 

(giới hạn dựa trên cấu hình hệ 
thống) đang cư trú trên Hypervisor 

Host Server. Sản phẩm này bao 
gồm sao lưu dữ liệu trung tâm, hỗ 
trợ ổ băng, vai trò quản trị và ủy 

thác, và các tính năng báo cáo, và 
cho phép không giới hạn máy ảo di 

chuyển đến hoặc từ Máy chủ Máy 
chủ Hypervisor. 

 

Acronis Backup Standard Office 365 
Mailbox Subscription License 

Acronis Backup Office 365 Mailbox 
Subscription License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) hộp thư đang cư trú 
trên Microsoft Exchange® Online, 

một phần của dịch vụ thuê bao 
Microsoft Office 365®. 

 

Acronis Backup Advanced Office 365 
Mailbox Subscription License 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) hộp thư đang cư trú 
trên Microsoft Exchange® Online, 

một phần của dịch vụ thuê bao 
Microsoft Office 365®. Sản phẩm 

này bao gồm sao lưu dữ liệu trung 
tâm, hỗ trợ ổ băng, vai trò quản trị 

và ủy thác và các tính năng báo 
cáo. 
 

Acronis Backup for Server Subscription 
Acronis Backup Advanced for Server 

Subscription 

Sản phẩm này có thể được sử dụng 
trong suốt thời hạn đăng ký để sao 

lưu một (1) máy vật lý được hỗ trợ 
hoặc máy ảo chạy trên cơ sở của 
Người dùng Cuối hoặc trong đám 



mây của bất kỳ ai, hoặc một (1) 
Hypervisor Host Server và không 

giới hạn số lượng máy ảo (giới hạn 
dựa trên cấu hình hệ thống của bạn) 

đang cư trú trên Hypervisor Host 
Server. Giấy phép này cũng cho 
phép không giới hạn máy ảo di 

chuyển tới hoặc từ Máy chủ lưu trữ 
Hypervisor. 

Acronis Backup for PC to Cloud 
Acronis Backup for VMware to Cloud 
Acronis Backup for AnyServer to Cloud 

Giấy phép được dựa trên kỳ hạn 
thuê bao đã mua cho số máy chủ 
vật lý hoặc ảo được chỉ định được 

chạy trên cơ sở của Người dùng 
Cuối hoặc trong đám mây của bất 

kỳ ai và dung lượng lưu trữ trên 
mỗi máy tính cá nhân. Giấy phép bị 

hạn chế bởi dung lượng. Những 
hạn chế là trên mỗi máy. 

Acronis Backup to Cloud Volume 

Subscription 
Acronis Cloud Storage for 11.7 

Subscription License 

Giấy phép được dựa trên thời hạn 

đăng ký đã mua và tổng dung 
lượng lưu trữ cho số lượng máy 

không hạn chế (vật lý hoặc ảo chạy 
trên cơ sở của Người dùng cuối 

hoặc trong đám mây của bất kỳ ai). 
Giấy phép bị hạn chế bởi dung 

lượng. Những hạn chế là trên mỗi 
tài khoản. 

Acronis Cloud Storage Subscription 

License 

Giấy phép được dựa trên thời hạn 

đăng ký đã mua và tổng dung 
lượng lưu trữ cho số lượng máy 

không hạn chế (vật lý hoặc ảo chạy 
trên cơ sở của Người dùng cuối 

hoặc trong đám mây của bất kỳ ai). 
Sản phẩm này chỉ có thể được sử 
dụng kết hợp với giấy phép Acronis 

Backup hoặc Acronis Backup 
Advanced hợp lệ. 

Acronis Backup Advanced for vCloud (for 
Service Providers) 

Acronis cung cấp sản phẩm này 
cho các nhà cung cấp dịch vụ trên 
cơ sở "trả cho việc sử dụng". Giá 



của việc sử dụng này được đặt ra 
trong đơn đặt hàng và Acronis sẽ 

tính phí cho nhà cung cấp dịch vụ 
trên cơ sở hàng tháng cho việc sử 

dụng sản phẩm này. Giấy phép "sử 
dụng" cho sản phẩm được cấp, chứ 
không phải giấy phép vĩnh viễn. 

 

 

Acronis Backup Service  
 
Phần mềm dịch vụ và sản phẩm dịch vụ Acronis Backup Service bao gồm ba thành 

phần: Cổng Quản lý, Lưu trữ Đám mây và một đại lý trên thiết bị điểm cuối. Với 
phần mềm Acronis Backup Service và các dịch vụ, Acronis lưu trữ và quản lý 

Cổng Quản lý và Lưu trữ đám mây. Giấy phép đăng ký cho phần mềm và dịch vụ 
Acronis Backup Service được cấp, không phải là giấy phép vĩnh viễn. 

Acronis cung cấp giấy phép sản phẩm dựa trên đăng ký cho các điều khoản được 
chỉ định bên cạnh các sản phẩm sau: 

Acronis Backup Service – Starter Pack 

– Workstation 

Giấy phép này dựa trên kỳ hạn thuê 

bao đã mua cho tối đa một (1) máy ảo, 
và chỉ có thể được sử dụng kết hợp với 

một giấy phép Acronis Backup Service 
- Starter Pack - Server. Cloud Storage 

được giới hạn bởi Chính sách cấp phép 
của Acronis Backup Service - Starter 

Pack - Server và, nếu có, chính sách 
cấp phép Acronis Backup Service - 

Cloud Storage. Bất kể số lượng Cloud 
Backup được ủy quyền cho mỗi Máy 
ảo, mỗi Ứng dụng được sao lưu trên 

Máy ảo sẽ được tính và lập hoá đơn 
như một máy chủ duy nhất. 

Acronis Backup Service – Starter Pack 
– Server 

Giấy phép được dựa trên kỳ hạn thuê 
bao mua cho tối đa một (1) Máy chủ và 
năm Máy ảo (5). Giấy phép cho phép 

tối đa 50000 gigabyte của Cloud 
Storage. Bất kể số lượng Cloud Backup 

được ủy quyền cho mỗi Máy chủ, mỗi 
Ứng dụng được sao lưu trên một Máy 



chủ sẽ được tính và được tính là một 
Máy chủ bổ sung duy nhất. 

Acronis Backup Service – Cloud 

Storage  

Giấy phép này dựa trên thuật ngữ thuê 

bao đã mua với cùng dung lượng của 
Cloud Storage, 250 gigabyte, 500 

gigabyte, 1000 gigabyte hoặc 5000 
gigabyte, như phiên bản mua. Giấy 

phép này chỉ có thể được sử dụng kết 
hợp với giấy phép Acronis Backup 

Service - Starter Pack. Giấy phép này 
có thể được sử dụng cho số lượng Thiết 
bị được chỉ định trong Acronis Backup 

Service - Starter Pack và trong Dịch vụ 
sao lưu Acronis - Devices nếu có. 

 

Acronis Backup Service – Devices – 
Workstation 5x  

Giấy phép này dựa trên kỳ hạn thuê 
bao đã mua cho tối đa năm (5) 

Workstations, và chỉ có thể được sử 
dụng kết hợp với giấy phép Acronis 

Backup Service - Starter Pack - 
Workstation. Cloud Storage được giới 

hạn bởi Chính sách cấp phép Acronis 
Backup - Starter Pack - Workstation và 

nếu có, chính sách cấp phép Acronis 
Backup Service - Cloud Storage. 

Acronis Backup Service – Devices – 

Server 1x  

Giấy phép này dựa trên kỳ hạn thuê 

bao đã mua cho tối đa một (1) Server 
và chỉ có thể được sử dụng kết hợp với 

giấy phép Acronis Backup Service - 
Starter Pack - Server. Cloud Storage 

được giới hạn bởi Chính sách cấp phép 
của Acronis Backup Service - Starter 

Pack - Server và, nếu có, chính sách 
cấp phép Acronis Backup Service - 
Cloud Storage. Bất kể số lượng Cloud 

Backup được ủy quyền cho mỗi Máy 
chủ, mỗi Ứng dụng được sao lưu trên 

một Máy chủ sẽ được tính và được tính 
là một Máy chủ bổ sung duy nhất. 



Acronis Backup Service – Devices – 
Virtual Machine 1x  

Giấy phép này dựa trên kỳ hạn thuê 
bao đã mua cho tối đa một (1) máy ảo, 

và chỉ có thể được sử dụng kết hợp với 
một giấy phép Acronis Backup Service 

- Starter Pack - Server. Cloud Storage 
được giới hạn bởi Chính sách cấp phép 
của Acronis Backup Service - Starter 

Pack - Server và, nếu có, chính sách 
cấp phép Acronis Backup Service - 

Cloud Storage. Bất kể số lượng Cloud 
Backup được ủy quyền cho mỗi Máy 

ảo, mỗi Ứng dụng được sao lưu trên 
Máy ảo sẽ được tính và lập hoá đơn 

như một Máy chủ duy nhất. 
 

 
 

Acronis True Image 

Giấy phép chuẩn. Yêu cầu một giấy phép duy nhất để sử dụng trên một máy duy 
nhất; giấy phép đó không được chuyển nhượng và không được chuyển nhượng, trừ 

trường hợp hạn chế. Các trường hợp hạn chế bao gồm nơi mà máy tính gốc đã 
được cấp phép sử dụng về: (i) trở nên không hoạt động hoặc lỗi thời; và (ii) được 

đưa ra khỏi dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, giấy phép được chuyển 
giao cho một máy thay thế. 

Giấy phép Gói gia đình. Cần có một giấy phép để lắp đặt trên ba (3) máy trong 
cùng một hộ gia đình. 

Chính sách Giấy phép Đăng ký: 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ www.pacisoft.com/contact 

Acronis® True Image™ Cloud 

Acronis® True Image™ Unlimited 

Giấy phép được dựa trên kỳ hạn thuê 

bao đã mua cho số máy chủ vật lý hoặc 
ảo được chỉ định được xác định cụ thể 

được chạy trên cơ sở của Người dùng 
Cuối hoặc trong đám mây của bất kỳ 

ai). Mỗi người được cấp phép sử dụng 
có thể sử dụng không quá mười (10) 

giấy phép của các sản phẩm này tại bất 
kỳ thời gian nhất định. 
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