
Backup as a service – kompromisszummentes
adatvédelem megfizethető áron

A cégek egyre inkább a biztonsági mentési
szolgáltatásokat választják, ahelyett, hogy költséges és
nehezebben fenntartható saját infrastruktúrát
építenének fel. És, hogy miért van igazuk?

Kiváló adatvédelmi szakértelem 

Bízd céged adatvédelmét egy megbízható felügyelhető
szolgáltatóra, aki egyedülálló hozzáférést biztosít
független szoftver gyártói képzésekhez. Akik rengeteg
időt fordítanak arra, hogy megértsék a mentések mögött
álló valós folyamatokat.

Könnyű kezelhetőség és skálázhatóság

Szabadulj meg a karbantartási és kezelési nehézségektől,
a tárhely problémáktól, ezeket ezentúl a szolgáltató fogja
helyetted elvégezni.

Továbbfejlesztett adatbiztonság

Védd adataidat azáltal, hogy egy másolatot a helyszínen
tárolsz. A felhős biztonsági mentéssel pedig elkerülheted
az eredeti adatok és biztonsági mentések egyidejű
megsemmisítését, amennyiben valamilyen fizikai
katasztófa (tűz, víz, lopás) vagy vírustámadás következne
be.

Védd üzleted legértékesebb eszközeit és adatait
felhős biztonsági mentéssel!

Cégmérettől függetlenül használhatóak felhős biztonsági
mentés megoldások és hybrid mentési megoldások. Több
mint 20 féle platformot képes kezelni, bárhol bármikor és
gyorsabban, mint bármilyen más megoldás. 

Véd minden munkafolyamatot

Egyszerűsítsd munkádat és adataid védelmét egy
könnyen kezelhető központi megoldás felhasználásával.
Támogatunk Windows és Linux szervereket és VM-eket,
hat fő hypervisort, PC, Macs, iOS, és android mobil
eszközöket, Microsoft 365 postafiókokat és weboldalakat.

Páratlan tárolási lehetőségek

Felelj meg az üzleti elvárásoknak és az ipari előírásoknak,
és válaszd a lehető legjobb megoldást az adataid
számára. Tárold őket akár helyben, vagy az Acronis
felhőjében, vagy más nyílvános felhőszolgáltató tárhelyén,
vagy helyi szolgáltatónál.

Egyszerű kezelhetőség

Felejtsd el a nehézségket. ABC egy azonnali megoldás,
amely mindent tartalmazó BaaS, semmilyen speciális
igénye nincs a felhasználótól. Csak egy egyszerű
alkalmazást kell telepíteni.

Egyszerű árazás beruházás nélkül

Felejtsd el a drága, eszközigényes mentési megoldások
vásárlását.   Az ABC segítségével megvédheted a
rendszeredet és az adataidat kiszámítható, havi költségek
mellett.

Felhasználóbarát önkiszolgáló webes felület

Web alapú egyszerűen kezelhető megoldás, amely
segítségével bárhonnan bármikor hozzáférhetőek és
visszaállíthatóak az adatok. Nem lesz szükség külső
segítségre! 

Proaktíve ransomware védelem

Védd az adataidat és mentéseidet a zsarolóvírusok ellen.
A hagyományos mentési megoldások sérülékenyebbek
az ilyen titkosító támadásokkal szemben, a vírus akár
törölni is tudja a fájlokat. Az ABC egyedülálló védelmi
megoldása mesterséges inteligenciával védi eszközeidet.

Mit tartalmaz
·  Helyben tárolt biztonsági mentés
·  Önkiszolgáló menedzsment portal
·  Teljes kép és fájl szintű mentések 
·  Adatvédelem több mint 20+ platformon, beleértve a
   virtuális, fizikai és felhős szervereket és végpontokat
   valamint mobil eszközöket
·  Kezdeti nagy méretű mentés után a különbözetet kell
   csak hozzáadni (lokális+ felhő)
·  Testreszabható házirendek mentési ütemtervekkel 
    / gyakoriság és késleltetés szabályokkal
·  Testreszabható tömörítési szintek az adatok
   biztonsági mentéséhez
·  AES-256 titkosítás a mentéseknél
·  Széleskörű visszaállítási lehetőségek: teljes gép, ESXi
   konfiguráció, csak fájlok és mappák, adatbázisok,
   Microsoft 365 postafiókok, stb.
·  Visszaállítás más hardver eszközre, beleértve a bare
   metal, fizikai, virtuális vagy felhő környezetebe
·  Proaktív zsarolóvírus védelem Windows eszközökre

ACRONIS CYBER BACKUP CLOUD
Teljes körü és hatékony adatvédelem minden környezet számára



Testreszabható ütemezett mentés

Mentéseidet elkészítheted kézzel vagy automatizálhatod
a kívánt ütemzés gyakorisága szerint – havonta, hetente,
naponta, óránként vagy akár tiz percenként.

Rugalmas megörzés

Állíts be a mentésekre megőrzési házirendet és
alkalmazd azt egy, vagy akár az összes mentett eszközre
vonatkozóan. A mentéseket határozatlan ideg
megőrizheted, de korlátozhatod is a mentések számát
vagy meghatározhatod azok megörzési idejét.

Gyors helyreállítás bármilyen hardverre

Az Acronis Universal Restore technológiának
köszönhetően gyorsabban állíthatsz helyre Windows
vagy Linux rendszereket ugyanolyan, hasonló vagy akár
eltérő hardver eszközökre, beleértve a bare-metal, fizikai,
virtuális vagy felhő környezeteket!

Önkiszolgáló granuláris helyreállítás

Használd a webes felületet az egyes dokumentumok,
excel táblázatok, vagy akár email-ek kereséséhez, és
állítsd helyre az elveszett adatokat anélkül, hogy a teljes
rendszert helyre kelljen állítanod. 

Azonnali rendszer helyreállítás

Érd el a legjobb RTO-t (helyreállítási idő) Windows vagy
Linux rendszeren (fizikai vagy virtuális) közvetlenül a
mentési helyről, kiterjesztett Microsoft Hyper-V vagy
VMware vSphere ESXi hoston – adatok mozgatás nélkül.

AI alapú Ransomware védelem

Egyedülálló (99,99%-os hatékonysággal) proaktív
technológiával akadályozza meg a zsarolóvírusok okozta
támodásokat és rendszerleállásokat. Minden fájl, ami
érintett (a vírus kódolta) volt a támadás elhárítása előtt,
automatikusan visszaállításra kerül – Acronis Active
protection

Bizonyított titkosítás és jelszó védelem

Az AES-256 adat titkosításnak köszönhetően biztosítja az
adatok védelmét, és a szigorú követelményeknek való
megfelelést, így illetéktelenek nem férhetnek az
adatokhoz. 

Biztos lehetsz abban, hogy adataid a legbiztonságosabb
környezetben vannak, az adatközpontok megfelelnek a
legszigorúbb  követelményeknek mint a TIER IV
minősítési fokozat és számos tanusítvánnyal rendelkezik
mint a SSAE-16, HIPAA, és PCI DSS.

Főbb jellemzők

Gyors, megbízható mentések

ABC csúcsminőségű arhíválási tehnológiát használ, ami
mögött 15 év tapasztalat és fejlesztés áll. Lehetővé teszi
hogy:
       Elkerüld a biztonsági mentések törlését, még
       áramszünet esetén is.
       Bármikor leállítsd vagy újraindítsd a mentési
       folyamatokat, így a biztonsági mentések a legutóbbi
       ponttól folytatódnak, még akkor is ha a gép újraindul.
       Gyorsan készíts mentést a fájljaidról vagy a rendszerről
        – kétszer gyorsabban mint versenytársaid.

Teljes védelem 20+ platformon
 

       Windows, Linux, Mac
       VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer,
       Linux KVM, Red Hat Enterprise Virtualization, és
       Oracle VM Server
       Amazon EC2, Azure VMs
       Microsoft 365 postafiók
       Alkalmazás mentés Microsoft Exchange, SQL Szerver,
       SharePoint, Active Directory
       iPhone, iPad, Android
       Weboldalak (fájlok és MySQL adatbázis)

Számos lehetőség a mentések tárolására
 

       Helyi merevlemezen, NAS, SAN
       Acronis Cloud Storage (Felhő tárhely)
       Nyilvános felhő tárhely mint pl. az Azure
       Bármely más szolgáltató tárhelye

Többféle típusú mentés
 

       Lemezek /kötetek (az operációs rendszer indításához
       szükséges fájlok)
       Egyedi fájlok és mappák
       Rendszerállapot (Microsoft Windows operációs
       rendszerhez)
       ESXi konfiguráció

 
Fizikai adatok szállítás/tárolás

Tárold az első teljes biztonsági mentést a helyi
merevlemezen, ha nagy méretű adataid vannak vagy
lassú internetkapcsolattal rendelkezel, majd ezt követően
csatlakoztasd a meghajtót a tárhelyhez. Így a mentés
feltöltésre kerül a felhős tárhelyre. Ezután csak a
növekményes mentések kerülnek szinkrnizálásra.
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