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Σε περίπτωση
προβλήματος

η επιχείρηση
ενεργοποιεί
την υποδομή
στο Data Center
και λειτουργεί
κανονικά μέχρι
να αποκατασταθούν
πλήρως τα συστήματα
στο εταιρικό δίκτυο.

Το Backup365 Business Continuity, εξασφαλίζει την αδιάκοπη
λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση που προκληθούν
σοβαρά προβλήματα στην ΙΤ υποδομή. Σε περίπτωση ανάγκης,
η επιχείρηση ενεργοποιεί την υποδομή στο Data Center και
λειτουργεί κανονικά μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα
συστήματα στο εταιρικό δίκτυο.
Οι συνδρομητές της υπηρεσίας Business Continuity
πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του Disaster Recovery
όπου σε περίπτωση ανάγκης γίνεται άμεση επαναφορά των
Server και του Replication όπου οι εφαρμογές είναι συνεχώς
διαθέσιμες και έτοιμες για χρήση.

Εγγυημένη ανάκτηση δεδομένων
Επιβεβαιωμένη ανάκτηση κάθε αρχείου(*), εφαρμογής ή
virtual server. Με το SureBackup® ελέγχεται η αρτιότητα
των Backup που στέλνονται στο Data Center.
Με το SureReplica, εξασφαλίζεται η δυνατότητα επαναφοράς
των Servers μέσω αυτοματοποιημένων δοκιμών Backup και
Disaster Recovery.

Ταχεία επαναφορά
Η επαναφορά των συστημάτων της επιχείρησης από
το Data Center, χρειάζεται λιγότερο από 30 λεπτά, χάρις
στα εργαλεία Instant VM Recovery και Veeam Explorer.

Αποφυγή απώλειας δεδομένων
Με τον συνδυασμό Backup - Replication και χαρακτηριστικά
όπως WAN Accelerator και Backup από Snapshot, μπορείτε
να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια των δεδομένων σας,
καθώς η καθυστέρηση στο συγχρονισμό μπορεί να μειωθεί
έως τα 15 λεπτά.

Virtual Labs
Με τα Virtual Labs ελέγχεται η διαδικασία του Business
Continuity. Επιπλέον χρησιμοποιούνται για δοκιμές
αναβαθμίσεων και αλλαγών πριν εφαρμοστούν στο
παραγωγικό περιβάλλον.
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Ασφάλεια
VMware

• vSphere 6.0, vSphere 5.x
vSphere 4.1

• ESXi 6.0, ESXi 5.x, ESX(i) 4.1
• VCenter Server 6.0 (optional)
• VCenter Server 5.x (optional)
• VCenter Server 4.1 (optional)
• vCloud Director 5.1, 5.5
(optional)

Όλα τα λειτουργικά συστήματα
που υποστηρίζονται από την
VMware
Microsoft

• Windows Server 2008 R2 SP1
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
Hosts

• Windows Server Hyper-V
2008 R2 SP1

• Windows Server Hyper-V 2012
• Windows Server Hyper-V

Για να ενεργοποιηθεί το Disaster Recovery χρειάζεται να
αποκρυπτογραφηθούν τα Backup από τον συνδρομητή.
Η πρόσβαση των χρηστών γίνεται για ασφάλεια, μέσω
Branch Office ή Mobile VPN.

Έμφαση στην καλή προετοιμασία
Η υλοποίηση γίνεται με τη βοήθεια του τεχνικού μας
τμήματος.Ο σχεδιασμός ξεκινά με τον ορισμό των RTO’s και
RPO’s.Ακολουθούν δοκιμές και αποθήκευση των ρυθμίσεων
ώστε κάθε σενάριο να λειτουργήσει άμεσα όταν χρειαστεί.

Πλήρης ορατότητα
Με τα εργαλεία παρακολούθησης και προειδοποίησης
που παρέχει η Veeam είστε σε θέση να εντοπίσετε και
να επιλύσετε προβλήματα, προτού έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στο ΙΤ περιβάλλον.

Η υποδομή εγγύηση
για την υλοποίηση
Εγγυημένοι υπολογιστικοί πόροι με τις προδιαγραφές που
έχουν συμφωνηθεί. Δυνατότητα επιλογής SATA, SAS ή SSD
Storage ανάλογα με τις ανάγκες των εφαρμογών.
Υψηλές ταχύτητες διασύνδεσης με το Data Center.
Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα Ελληνικά Data Centers.

2012 R2

• Microsoft Hyper-V Server
(free hypervisor)

Software

• Microsoft System Center Virtual
• Machine Manager 2012 R2
(optional)

• Machine Manager 2012 SP1
(optional)

• Microsoft System Center
Virtual Machine

(*) Με επιπλέον άδεια
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