Zálohovanie a obnova dát
so softvérom Xopero
Prehľad produktu

Xopero Cloud
Xopero Cloud predstavuje novú generáciu cloudového
zálohovacieho riešenia, ktoré v sebe spája zabezpečenie
a rýchlu obnovu, vďaka čomu budú vaše firemné dáta
v bezpečí a dostupné za každých okolností.

Zálohovanie a obnova dát so
softvérom XOPERO
Jednoduché zálohovanie, spoľahlivé
úložisko a smart obnova dát.
Xopero Software je popredný európsky
výrobca zálohovacích riešení, ktorý
poskytuje profesionálne nástroje na
kompletnú zálohu kriticky dôležitých
firemných dát.

Pokročilé cloudové zálohovanie pre počítače, servery
a virtuálne prostredia, ktoré ponúka komplexnú ochranu
dát – počnúc notebookmi a smartfónmi až po servery,
databázy, poštové schránky a virtuálne zariadenia.

Ochrana dát na koncových
zariadeniach

Xopero garantuje úplnú ochranu pred stratou kriticky dôležitých súborov a firemných dokumentov
uložených na pracovných staniciach a notebookoch. Softvér tiež zaisťuje obnovu dát a predchádza
tak neželaným prestojom zariadení.

Serverová záloha

V prípade poruchy môžete systém jednoducho obnoviť späť do prevádzky pomocou vytvorenej
záložnej kópie servera Windows. Xopero tiež umožňuje zálohovať a obnovovať súbory, databázy
(MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird), e-mailové kontá (MS Exchange a MS Outlook), aplikácie,
programy, virtuálne prostredia (Hyper V), sieťové disky a stav systému.

Jednoduchá inštalácia

ESET Technologická Aliancia začleňuje
nasledujúce riešenia Xopero:

Inštalačný proces je jednoduchý a veľmi rýchly. Na implementáciu riešenia Xopero do infraštruktúry
klienta stačí zopár kliknutí.

Centrálna/vzdialená správa

Xopero je vybavené aplikáciou Management Center, ktorá umožňuje na diaľku spravovať,
konfigurovať a monitorovať všetky zálohovacie procesy.

- Xopero Cloud

Rýchlosť a efektívnosť

Rozšírené funkcie procesu odosielania dát, ako napríklad deduplikácia, viacvláknové operácie,
kompresia a delta zálohovanie, umožňujú zvýšiť rýchlosť a efektívnosť zálohovacieho procesu podľa
potrieb spoločnosti.

Kompletná obnova systému

Xopero umožňuje rýchlu obnovu celého systémového prostredia (tzv. „Bare Metal Recovery“ alebo
BMR, pri ktorej sa obnovujú nielen dáta, ale aj systémové nastavenia) na starom alebo novom
serveri.

Šifrovaná synchronizácia

Funkcia Briefcase prináša šifrovanú synchronizáciu a bezpečné zdieľanie dát. Na vybraných
zariadeniach tak budete mať vďaka synchronizácii zhodnú zložku dokumentov, ktoré budú zároveň
zabezpečené šifrovaním.

Verzionovanie a uchovávanie

Používatelia sa môžu jednoducho vrátiť k predošlej verzii súboru. Vďaka funkcii uchovávania dát tiež
môžu optimalizovať úložný priestor pre dáta.

Šifrovanie dát

Šifrovanie súborov pred odoslaním pomocou neprelomiteľného algoritmu AES 256 a možnosť zvoliť
šifrovanie vlastným šifrovacím kľúčom, ktorý pozná len samotný používateľ, spoločne poskytujú
najvyššiu úroveň zabezpečenia dát a súkromia.

Plánovanie záloh

Používatelia môžu jednoducho určiť optimálny čas, kedy má prebiehať proces zálohovania, ako aj
frekvenciu, s akou sa má proces spúšťať.

Svojich zákazníkov má v rôznych
sektoroch: malé a stredné podniky,
verejná správa, bankovníctvo
a financie, vzdelávanie, zdravotníctvo,
telekomunikácie a IT.

- Xopero QNAP Appliance
- Xopero Backup & Restore

Xopero QNAP Appliance
Riešenie pre QNAP NAS, ktoré dokáže zabezpečiť obnovu po strate dát
či zlyhaní systému, ako aj kontinuitu prevádzky. Xopero QNAP Appliance
je kompletné zálohovacie riešenie, ktoré vám umožňuje jednoducho
zálohovať a obnovovať súbory, databázy, e-mailové kontá, virtuálne
prostredia a stav systému. Dáva vám tiež možnosť spravovať kriticky
dôležité dáta, ako aj monitorovať a vzdialene konfigurovať všetky
používateľské kontá a aplikácie nainštalované na firemných zariadeniach.

Ochrana dát na koncových
zariadeniach

Každoročne generujeme stovky megabajtov kľúčových informácií. Samotné firmy a ich zamestnanci
sú navyše čoraz viac v pohybe a veľká časť kriticky dôležitých dát sa presúva z dátových centier
na koncové zariadenia. Xopero poskytuje kompletnú ochranu všetkých dát, ktoré sú vytvárané
a uložené na koncových zariadeniach zamestnancov (stolové a prenosné počítače, tablety
a mobilné zariadenia), a zaisťuje jednoduchú obnovu dát a elimináciu akýchkoľvek prestojov.

Serverová záloha

V prípade poruchy môžete jednoducho obnoviť dáta z vášho fyzického prostredia. Xopero umožňuje
zálohovať a obnovovať súbory, databázy (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird), e-mailové kontá
(MS Exchange a MS Outlook), aplikácie, programy, sieťové disky a stav systému.

Záloha virtuálneho prostredia

Xopero vám umožňuje jednoducho zabezpečiť všetky dáta aj z vášho virtuálneho prostredia –
Hyper-V a VMware. Automaticky sa pripojí k vášmu virtuálnemu serveru a zobrazí všetky virtuálne
stroje. Stačí si len vybrať tie, ktoré chcete chrániť a zálohovať.

Xopero smart obnova

Samotné zálohovanie už nestačí. Xopero QNAP Appliance prináša oveľa viac ako len ochranu dát.
Najnovšia technológia Xopero Smart Recovery umožňuje okamžite spustiť virtualizované dôležité
dáta na pár kliknutí, priamo z vášho dôveryhodného QNAP serveru.

Kompletná obnova systému

Xopero umožňuje rýchlu obnovu celého systémového prostredia (tzv. „Bare Metal Recovery“ alebo
BMR, pri ktorej sa obnovujú nielen dáta, ale aj systémové nastavenia) na starom alebo novom
serveri.

Replikácia

Vďaka technológii replikácie medzi lokalitami môžete vytvárať repliky vašich dát na inom serveri.
Je to skvelý spôsob, ako chrániť dáta pred prípadným zlyhaním hardvéru, pretože si tak môžete
na novom serveri vytvárať repliky súborov v ich pôvodnom formáte. Replikovaný server môže byť
použitý priamo na mieste určenia. Jednoducho pokračujte v práci od okamihu, keď nastala chyba
a strata dát.

Centrálna správa

Aplikácia Management Center vám umožňuje dohliadať na chyby a upozornenia aplikácií
a skontrolovať, či boli všetky akcie vykonané správne. K dispozícii tiež máte kompletné informácie
o všetkých zálohovacích procesoch vykonaných na používateľských kontách.

Jednoduchá obnova a migrácia dát

Xopero ponúka komplexné riadiace centrum, ktoré uľahčuje a urýchľuje akýkoľvek proces migrácie.
Vďaka tomu môžete spravovať migráciu viacerých používateľov naraz a automaticky premigrovať
všetky dáta do existujúceho alebo nového zariadenia. Ak by došlo k nehode, budete sa môcť vrátiť
späť k práci v známom prostredí.

Pokročilé šifrovanie

Vďaka šifrovaniu AES 256 máte istotu, že k vašim dátam sa nedostanú žiadne neoprávnené osoby.
Záložné súbory sú chránené šifrovaním pri prenose a po uložení. Môžete si tiež zvoliť šifrovanie
vlastným šifrovacím kľúčom, čo vám poskytne najvyššiu úroveň zabezpečenia dát a súkromia.

ESET Technologická Aliancia má za
cieľ komplexne chrániť firemných
zákazníkov pomocou doplnkových
IT bezpečnostných riešení. Spájaním
našej overenej technológie s ďalšími
produktmi, ktoré vo svojej kategórii
vynikajú vysokou kvalitou, prinášame
našim zákazníkom nové možnosti
na zaistenie maximálnej bezpečnosti
v neustále sa meniacom prostredí.

Xopero Backup & Restore
Xopero Backup & Restore je centrálne spravované riešenie, ktoré
je možné implementovať a spúšťať na akejkoľvek infraštruktúre
klienta. Umožňuje vám ľahko a efektívne vytvárať zálohy,
synchronizovať a obnovovať dáta zo serverov a pracovných
staníc. Používateľom poskytuje kompletné spravovanie, vďaka
ktorému tiež môžu vzdialene kontrolovať presnosť zálohovacích
procesov.
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zariadeniach
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Xopero vám umožňuje jednoducho zabezpečiť všetky dáta aj z vášho virtuálneho prostredia –
Hyper-V a VMware. Automaticky sa pripojí k vášmu virtuálnemu serveru a zobrazí všetky virtuálne
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potrieb spoločnosti.

Kompletná obnova systému

Xopero umožňuje rýchlu obnovu celého systémového prostredia (tzv. „Bare Metal Recovery“ alebo
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