architektura příští generace vytvořená na ochranu

ve virtuálním & fyzickém prostředí, jejímž úkolem je poskytovat komplexní ochranu dat

UNIFIKOVANÁ OCHRANA DAT

Arcserve UDP
VZDÁLENÝ WEB DISK, PÁSKA, CLOUD

Řešení Arcserve UDP (Uniﬁed Data Protection)
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WAN – OPTIMALIZOVANÁ
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ZÁLOHA

Assured Recovery a globální deduplikace na
zdroji.
Získejte 100% jistotu kvalitního zálohování a
rychlé obnovy dat spolu s velmi jednoduchým
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MSP –SOUKROMÝ CLOUD

rozhraním a uživatelsky příjemným ovládáním!

Sjednocené řešení

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ
uniﬁkovaná architektura
jednotná ovládací konzole
globální deduplikace dat na zdroji
automatizované testování obnovitelnosti
agentless zálohy pro VMware & Hyper-V
ﬂexibilní plány ochrany a dostupnosti dat
vestavěná replikace a vysoká dostupnost
migrace image z disků na pásku
široká podpora různých prostředí
on-premise, oﬀ-premise nebo cloud
pokročilý reporting

- sjednocená architektura pro image zálohy, Inﬁnite Incremental
...(I2 Technology™), BMR, HA, replikaci, pásky, cloud, virtual apod.
- všechny technologie ochrany klíčových dat v jedné ovládací konzoli
- transparentní a rychlé nasazení i licencování

Disaster Recovery
- automatizované testování Disaster Recovery (obnovení dat po havárii) na
odděleném replikovaném serveru
- automatický DR proces neovlivňuje zbytek systémů a nesnižuje
produktivitu
- přehledné a transparentní reporty poskytují dokumentaci o návratnosti
systémů

Kontinuální dostupnost
- nepřetržitá replikace a vysoká dostupnost celého systému
- zabezpečení virtuálního prostředí
- aplikační úroveň převzetí služeb při selhání a jejich navrácení po
obnovení
- P2V, V2P, P2P, V2V
- vyspělá a bezpečná replikace z jednoho RPS na jiný s optimalizací WAN

Globální deduplikace

CO TO PŘINÁŠÍ?
1. Zjednodušení ochrany dat

- skutečná globální deduplikace napříč celou infrastrukturou
- klient/záloha: data jsou deduplikována před převodem do cílového RPS

Podpora pásek

2. Zvýšení provozní efektivity

- integrovaná archivace záloh nebo celých systémů na pásky
- obnova souborů nebo image záloh z pásky v jednom kroku
- fyzické a virtuální prostředí

3. Snižování potřeby úložné

Arcserve UDP pro koncové stanice ZDARMA

.....kapacity a síťových zdrojů

- zálohování koncových stanic zdarma (v plné funkcionalitě)
- Bare Metal Recovery - kompletní obnovení systému ze zálohy

www.arcserve.com/gb

Řešení vytvořené pro budoucnost
Při vytváření nové generace Arcserve se
výrobce rozhodl obrátit na samotné uživatele
a partnery, kteří řešení používají. Strávil tak s
komunitou Arcserve mnoho času. I díky tomu
došlo u produktů k mnoha zásadním
zlepšením a vzniklo řešenímArcserve® Uniﬁed
Data Protection.
Se zavedením Arcserve UDP jsou investice do
technologií a jejich návratnost zřetelnější než
kdykoliv předtím.

Licenční balíčky
Existují čtyři licence Arcserve Uniﬁed Data Protection. Každá z nich poskytuje funkce inkrementálních image
snapshotů, podporu pro zálohu na pásku a replikaci v reálném čase. Řešení lze zakoupit podle počtu aktivních
socketů nebo podle spravované kapacity (počet TB). Fyzické servery a hypervisory jsou nově licencovány podle
počtu aktivních socketů.
Workstation/
Free

Funkce

Standard

Advanced

Premium

Premium
Plus

Image - Based Protection
Zálohování stanic

✔/ZDARMA

Windows & Linux OS

OS Windows

✔

✔

✔

✔

Sourc e Side Global Deduplic ation

✔/30 dní

✔

✔

✔

✔

Integrated Replic ation(RPS) of Image Bac kups

✔/30 dní

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Mic rosoft Exc hange & Mic rosoft SQL Support
Uniﬁed Management Console

✔/30 dní

✔

✔

✔

✔

Host- Based Agentless Bac kup for VMware & Hyper- V

✔/30 dní

✔

✔

✔

✔

Loc al & Remote Virtual Standby

✔/30 dní

✔

✔

✔

✔

Tape Migration of Arc serve UDP Image Bac kups (Basic Tape)

✔/30 dní

✔

✔

✔

✔

Broad Platform Support Arc serve Bac kup Options & Agents

✔

✔

NDMP NAS Support

✔

✔

Shared SAN Connec ted Tape Library

✔

✔

Hardware Snapshot Support

✔

✔

Multiple Drive Tape Library Support

✔

✔

✔

✔

File- Based Protection

Real- time Replication & High Availability
File Only Host- based Replic ation
Applic ation Aware Replic ation with Broad Platform Support

✔

Oﬀsite High Availability

✔

Arcserve Channel Manager Eastern Europe
Milan Mottl | milan.mottl@arcserve.com

Více informací o arcserve najdete na arcserve.com/gb
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