GTS Backup
Komplexní řešení pro zálohování dat
Managed a ICT řešení

GTS Backup slouží k ochraně a kompletní správě zákaznických dat umístěných v datových centrech GTS nebo
ve vzdálených lokalitách zákazníka. Řešení zajistí jednoduché zálohování a obnovení dat napříč platformami,
úplné zálohování virtuálních zařízení, obnovení po havárii a archivaci dat. Zálohování může být plně spravováno
odborníky GTS nebo samotnými zákazníky. Řešení poskytuje zákazníkům z řad firem a korporací široké spektrum plánů pro zálohování a obnovu dat.

VÝHODY SLUŽBY // ŠKÁLOVATELNOST, DOSTUPNOST, VÝKON
•• Záloha Disk-to-Disk – rychlá
záloha či obnovení dat na vyžádání.
•• Předdefinovaná a nastavitelná pravidla zálohování.
•• Orientace na zákazníky z řad
firem a korporací – oceněný
zálohovací software CommVault
s hardwarovou infrastrukturou
Cisco/Dell.
•• Zákaznický portál – pro
možnost správy (monitoring
zálohovacích úkolů, upozornění
a reporting).
•• Profesionální služby – možnost
úplné správy specialisty GTS.

•• Obnova dat na vyžádání –
není nutné prohledávat celý
disk, stačí použít zákaznický
portál nebo zálohovacího agenta
pro obnovu dat v reálném čase.
•• Celá zařízení i jeden soubor – zálohování a obnova dat
celých virtuálních zařízení nebo
jednotlivých souborů či databází
z vašich virtuálních nebo fyzických serverů.
•• Předvídatelné náklady – bez
nutnosti investic do zálohovací
infrastruktury, služba je dostupná na základě měsíčních
poplatků v závislosti na aktuálních potřebách.

•• Příprava na obnovu po havárii – službu je možno doplnit
o dedikovaný internetový přístup, IP VPN nebo ethernetovou
konektivitu pro zálohování ze
vzdálených lokalit.
•• Výborná dostupnost – služba
je dostupná v rámci regionu
střední a východní Evropy.
•• Garantovaná úroveň služeb
(SLA) a nonstop zákaznický
servis (24×7×365).

GTS Backup
// POPIS ŘEŠENÍ
GTS Backup zajišťuje úspěšné a včasné zálohování/obnovu všech zákaznic-

kých dat. Služba je navržena pro využití servery (včetně virtuálních) umís-

VARIANTY SLUŽBY:

Standard
služba je spravována
zákazníkem

Managed
služba je spravována
specialisty GTS

těných v datových centrech GTS nebo
v lokalitách zákazníka.
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Zákazník

GTS

GTS

GTS

Zálohování

Zákazník

GTS

Obnova ze zálohy

Zákazník
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Kontrola správnosti zálohování

Zákazník

GTS

On-line kontrola zálohovacích úkolů

Zákazník

Zákazník

Nastavení upozornění a oznámení

Zákazník

Zákazník

Vytváření reportů

Zákazník

Zákazník

Konfigurace zálohovacích agentů
Správa zálohovacího systému

// TECHNICKÉ PARAMETRY
•• Rychlé, efektivní a spolehlivé
zálohování Disk-to-Disk
(+replikace dat).
•• Podporuje souborové systémy
Windows, Linux, Mac a Unix.
•• Zálohování za provozu pro Microsoft Exchange Server, Microsoft
SQL Server, Oracle, Lotus Notes,
MySQL a další.

•• Předdefinovaná sada pravidel
pro zálohování.
•• Plná nebo částečná obnova dat
v rámci vybraného zálohovacího
období.
•• Automatická upozornění, standardní přehledy a přizpůsobitelná vyhledávání.

// SCHÉMA PROPOJENÍ

•• Šifrované spojení mezi zdrojem
zálohování a zálohovací platformou.
•• Kapacita zálohování od 100 GB
až po jakoukoliv kapacitu požadovanou zákazníkem.
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