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SolarWinds Backup - šiuolaikinis sprendimas Jūsų duomenų saugumui.
Apsaugokite lanksčiau
Darykite atsargines kopijas serverių, kompiuterių, aplikacijų ar failų lygmenyje. SolarWinds Backup
sklandžiai integruojasi su populiariausiomis operacinėmis sistemomis ir aplikacijomis tam, kad suteiktų
Jums galimybę daryti tik vieno failo atsarginę kopiją, visos aplikacijos (pavyzdžiui Microsoft Exchange) ar
viso Windows serverio. Pilnas suderinamumas su Windows, Linux, Mac operacinėmis sistemomis.

Taupykite laiką su atsarginių duomenų kopijavimo akseleratoriumi
Paspartinkite atsarginių duomenų kopijų darymo laiką įjungdami failų segmentų pasikeitimo algoritmą. Jis
seka pakeitimus atsirandančius tarp kopijų, taip sumažindamas laiką per kurį padaroma atsarginė kopija. Ši
technologija leidžia daryti didelių failų atsargines kopijas per trumpą laiką.

Efektyviai išnaudokite interneto kanalą su de-duplikacijos technologija
SolarWinds Backup užtikrina kad naudojant aukšto lygio de-duplikaciją ir apribojant kopijos siuntimo į
debesų saugyklą greitį galima būtu sukurti mažai užimantį vietos, spartų ir išmanų atsarginių duomenų
kopijavimo sprendimą.

Lokali duomenų saugykla – visada saugu, net ir be interneto
Darant atsargines duomenų kopijas į debesų saugyklas interneto neturėjimas dažniausiai reiškia atsarginės
duomenų kopijos neturėjimą. Su hibridiniu SolarWinds Backup sprendimu, lokali saugykla (perkama
atskirai arba panaudojama esama laisva diskinė talpa) užtikrina kad jūsų atsarginės duomenų kopijos bus
daromos net esant interneto trikdžiams, o atstačius internetinį ryšį, lokaliai padarytos atsarginės duomenų
kopijos bus automatiškai perkeltos į debesį.

Jūsų duomenys prieinami tik Jums
Padarius atsarginę duomenų kopiją ir ją užšifravus naudojant slaptažodį, prie duomenų galės prieiti tik tie
kurie žinos slaptažodį. Šifravimui naudojami AES-128, AES-256 ir Blowfish-448 šifravimo algoritmai.

Atstatykite viską greičiau
Lanksčios duomenų atstatymo galimybės leidžia greitai atstatyti reikiamus duomenis.
SolarWinds Backup palaiko failų, diskų, aplikacijų, fizinių ar virtualių „mašinų“ atstatymą (P2V, V2V).
SolarWinds Backup atstato duomenis greičiausiai įmanomu būdu, naudojant debesies ir lokalią duomenų
saugyklas. Visa tai atliekama automatiškai.

Duomenų versijavimas
Laikykite tiek failo kopijų, kiek jums reikia. Duomenų versijavimas leidžia saugoti kelias to pačio failo
versijas, tai ypač aktualu, kai failas retai koreguojamas.

Duomenų archyvavimas
Kai kurie duomenys turi būti saugomi tam tikrą, nustatytą laiką. SolarWinds Backup duomenys lengvai
archyvuojami ir vėliau lengvai prieinami. Šis sprendimas padeda laikytis nustatytų reglamentų.
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Apie SolarWinds Backup duomenų centrus
Visos duomenų kopijos yra saugomos sertifikuotuose SolarWinds Backup duomenų centruose.
Kiekvienas duomenų centras turi SSAE ir ISO sertifikatus.

Kaina
Kopijuojamų įrenginių kiekis (vnt)

Maksimalus
Kaina Eur be
duomenų kiekis
PVM/mėn. už 1
per įrenginį (GB) įrenginį
Serveriai (fiziniai arba virtualūs)
1-4
500
25,00
5-9
500
23,00
10 ir daugiau
500
Sutartinė
Vienkartinis įdiegimo ir konfigūravimo mokestis
15,00
Darbo vietos (staliniai, nešiojami, planšetiniai kompiuteriai)
1-25
100
5,00
26-50
100
4,80
51 ir daugiau
100
Sutartinė
Vienkartinis įdiegimo ir konfigūravimo mokestis
3,00

Kaina Eur su
PVM/mėn. už 1
įrenginį
30,25
27,83
Sutartinė
18,15
6,05
5,81
Sutartinė
3,63

Klausymai – Atsakymai
1. Turime serverį kuriame yra dokumentai, buhalterinė programa bei kiti svarbūs įmonės duomenys
ir keletą kompiuterių kuriuose taip pat yra svarbių duomenų, norėtume įdiegti SolarWinds
Backup atsarginių duomenų kopijavimo sprendimą, nuo ko pradėti?
Susisiekite su mumis, aptarsime Jūsų poreikį, parinksime tinkamiausią atsarginių duomenų kopijavimo
sprendimą, paskaičiuosime būsimą kainą.
Mūsų kontaktai: Tel.: +370 5 2150963, 2124598, +370 698 17278, komercija@ella.lt
2. Kas prižiūrės mūsų atsarginių duomenų kopijavimo sprendimą, ar reikės mokėti papildomai?
Jūsų atsarginio duomenų kopijavimo sprendimą prižiūrėsime mes, UAB „Elektronikos labirintai“.
Papildomai už atsarginio duomenų kopijavimo sprendimo administravimą, monitoringą bei priežiūrą
mokėti nereikės.
3. Kaip bus vykdomas atsiskaitymas už atsarginio duomenų kopijavimo paslaugą?
Kiekvieną mėnesį gausite PVM sąskaitą faktūrą už SolarWinds Backup atsarginio duomenų kopijavimo
paslaugą. Suma priklauso nuo kopijuojamų duomenų ir įrenginių kiekio, jei neatsiranda naujų įrenginių ir
neviršijate nustatyto duomenų kiekio - suma pastovi.
4. Ar mums reikalingas toks atsarginių duomenų kopijavimo sprendimas, jei mūsų serveriai ir
kompiuteriai nauji, su patikimais SSD diskais, o darbuotojai periodiškai nusikopijuoja savo
svarbius duomenis į išorinius diskus arba USB raktus?
Taip, reikalingas, įrangos gamintojai suteikia garantiją tam tikram laikotarpiui, bet garantija taikoma tik
įrangai, o ne duomenims. Sugedus įrangai garantiniu laikotarpiu, Jums gamintojas ją pakeis arba
suremontuos, bet duomenų negražins jei neturėsite atsarginės duomenų kopijos. Išoriniai diskai ir USB
raktai, į kuriuos daugelis mėgsta kopijuoti svarbius duomenis, taip pat genda, lūžta, prarandami. Bet
svarbiausia tai, kad neturint automatizuoto atsarginio duomenų kopijavimo sprendimo, įmonės
informacinės sistemos veikimo atstatymas iš atskirų diskų ar USB raktų užtrunka labai ilgai, o kartais dalis
duomenų taip ir neatstatoma.

