TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY PRE VÁŠ BIZNIS
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Riešenie backup:LINK, vytvorené v partnerstve so
spoločnosťou Acronis, je ideálne pre zálohovanie a obnovu
dát tak pre malé a stredné firmy, ako aj pre korporácie.
Kombinuje vysoký výkon, kvalitu a spoľahlivosť s novými
funkciami.
backup:LINK je vhodný pre firmy a inštitúcie akýchkoľvek
oblastí pôsobenia, poskytuje nulové vstupné náklady
a pomáha chrániť celé systémy, aj keď nie ste IT expert.
V prípade poruchy či katastrofy umožňuje backup:LINK rýchlu
a bezproblémovú obnovu jednotlivých súborov, aplikačných
dát alebo celého systému – a to všetko z jedinej zálohy. Vaše
dáta môžete mať späť v priebehu niekoľkých minút.
Vďaka Acronis AnyData Engine, ktorý je postavený na vyspelej
technológii, je používanie ešte jednoduchšie ako kedykoľvek
predtým. Inovatívne technológie ochrany dát spolu
s patentovanou technológiou obrazu disku a ľahko
použiteľným rozhraním zabezpečia, že vaše dáta od e-mailov
až po operačný systém zálohujete a obnovíte niekoľkými
kliknutiami.
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úspora nákladov a ich optimalizácia
flexibilita a kompatibilita
jednoduchá implementácia
spoločná správa záloh pomocou jedného rozhrania
škálovateľnosť s lineárnymi nákladmi
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záloha celého systému a obnova aj na nový hardvér
záloha a obnova vybraných súborov, priečinkov alebo celého
systému
lokálna a cloudová záloha zabezpečuje hybridnú ochranu dát
fyzická systémová záloha pre Windows a Linux servery
a desktopy/notebooky Windows, Mac a Linux
podpora záloh pre smartfóny a tablety s operačným systémom
Android s iOS
podpora aplikácií Microsoft SQL, Microsoft Exchange, Active
Directory a Windows System State a Office 356
podpora záloh virtuálnych serverov VMware, Hyper-V, RHEV,
Linux KVM, Citrix XenServer, Oracle VM Server, Virtuozzo VMS
a kontajnery
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Jednoduchosť – automatizácia nasadenia a manažmentu
s centrálnou správou cez web rozhranie.
Komplexnosť – podpora pracovných staníc a fyzických alebo
virtuálnych serverov.
Bezpečnosť – poskytuje SSL šifrovanie pre manažment a AES-256
šifrovanie pre zálohované dáta.

