Řešení zálohování a replikace
virtuálních strojů vytvořené
přímo pro IT oddělení a MSP

Vynikající
výkon

Obrovská
úspora místa

Minimální hodnoty
RPO a RTO

Snadné a rychlé
zazálohování virtuálního
stroje již za 15 minut.

A to o více než 65 % díky
technologii Augmented
Inline Deduplication.

S replikací a funkcí CDP dokážete
značně snížit časový interval
Plánovaného bodu obnovení
a Plánované doby obnovení.

Hledání zálohovacího řešení pro Hyper-V a VMware, na které byste se mohli opravdu spolehnout, představuje
skutečnou výzvu. Riskujete, že utratíte podstatnou část vašeho rozpočtu za řešení, jež je zahlceno funkcemi,
které nepotřebujete, je náročné na správu a k němuž je skoro nemožné získat technickou podporu.
My ale děláme software pro zálohování a replikaci virtuálních strojů, který dělá přesně to, co slibuje, je intuitivní,
snadno se používá a má správnou cenu. A co víc, výrobce poskytuje bleskurychlou telefonickou technickou
podporu 24/7 již v ceně balíku – k přepojení na živého člověka dojde v průměru do 30 sekund. Altaro VM
Backup je tedy bezproblémovým a dostupným řešením pro zálohování a replikaci virtuálních strojů běžících
na Hyper-V a VMware s technickou podporou tak dobrou, že si o ní uživatelé povídají.

Více než 50 000
zákazníků

www.altaro.com

obchod@pbcom.cz

Cena za hostitele,
nikoli za patici

Uživateli uznávaný
tým podpory 24/7

Altaru při ochraně svých virtuálních prostředí Hyper-V a VMware důvěřuje
více než 50 000 malých a středních podniků
Altaro VM Backup vám
usnadní zálohování vašich
virtuálních strojů běžících
na technologiích Hyper-V
a VMware. Pomůže vám
s vytvořením a aplikováním
zálohovací strategie, na niž
se můžete spolehnout.

Zálohování

Rychlé a spolehlivé obnovení

• Augmented Inline Deduplication: nižší nároky
na velikost úložišť a zkrácení doby zálohování.
• Replikace s optimalizací přenosu přes WAN:
virtuální stroje zvládnete průběžně replikovat
do vzdálené lokality.
• Continuous Data Protection (CDP): zálohujte
virtuální stroj klidně každých 5 minut.
• Souběžnost: zaveďte efektivnější zálohovací
plány díky možnosti souběžného zálohování
více virtuálních strojů.
• Cloud Backup do MS Azure, Amazon S3
a Wasabi
• Monitorování stavu zálohování
• Pružné plánování záloh
• Horké/živé zálohy
• Offsite zálohy přes WAN/internet
• Offsite zálohy přes LAN/místní připojení
• Rychlé a malé zálohy
• Podpora clusterů MS Hyper-V (CSV)
a VMware vCenter
• Komprese a šifrování na armádní úrovni
• Zásady uchovávání
• Grandfather-Father-Son Archiving (GFS)

• Boot from Backup: spusťte jakoukoli verzi
virtuálního stroje přímo ze zálohy.
• Posílení Business Continuity: v případě
výpadku přepněte na replikovaný virtuální stroj
a buďte rychle opět v provozu.
• Obnovení klonu: virtuální stroje obnovíte
na stejného hostitele, ale pod jiným názvem.
• Obnovení do Sandboxu & ověření zálohy:
otestujte plán obnovení – ujistíte se, že vše
bude v případě nutnosti obnovy fungovat.
• Obnovení virtuálního stroje na jiného hostitele
• Obnovení Exchange na úrovni položek
• Podrobná nastavení obnovení
• Rychlá OnePass obnovení

Maximální kontrola
• RESTful API
• Integrace s Connectwise Automate (LabTech)
• Intuitivní uživatelské rozhraní

Navržena pro IT společnosti i MSP, jimž poskytne:
• Správu různých zákazníků: možnost monitorovat a spravovat různé
hostitele nebo zákazníky (jste-li IT společnost nebo MSP).

Prostřednictvím průlomového
rozhraní Cloud Management
Console (CMC) zvládnete moni
torovat a spravovat všechny vaše
instalace zálohování Altaro VM
Backup z jednoho místa.

• Zjištění stavu v reálném čase: co se právě děje, uvidíte naživo,
a o výsledcích se dozvíte hned v tom okamžiku, kdy zálohování doběhne.
• Ovládání přes webový prohlížeč: nepotřebujete žádný další software.
• Přístup odkudkoli: k připojení nepotřebujete žádné VPN.
• Přístup do programu Altaro VM Backups for MSPs: jste-li MSP, můžete
si sami spravovat vyúčtování svého předplatného služby Altaro MSP
a dokonce také zálohovat kterékoliv fyzické servery.

STANDARD
EDITION

UNLIMITED
EDITION

UNLIMITED
PLUS

MSP

za hostitele
bez všech daní

za hostitele
bez všech daní

za hostitele
bez všech daní

Platba za VM
a měsíc

5 virtuálních strojů
na hostitele

Neomezeně
virtuálních strojů
na hostitele

Neomezeně
virtuálních strojů
na hostitele

Neomezeně VM,
cena za VM,
nikoli hostitele

13 830 Kč 16 960 Kč 21 810 Kč
Počet virtuálních strojů, které lze zálohovat
a obnovovat na jednom hostiteli
Časově neomezená, trvalá licence

Měsíční předplatné

Altaro Cloud Management Console (CMC)
Webová aplikace pro správu všech instalací z jednoho místa

Správa serverů mimo lokalitu přes CMC
Replikace optimalizovaná pro WAN
Virtuální stroje můžete průběžně replikovat do vzdálené lokality

Continuous Data Protection (CDP)
Cloud Backup do MS Azure, Amazon S3 a Wasabi
Deduplikace napříč virtuálními stroji
Spuštění virtuálního stroje přímo ze zálohy
Podpora clusterů MS Hyper-V (CSV)
a VMware vCenter
Grandfather-Father-Son Archiving (GFS)
Flexibilní plánování záloh
Horké/živé zálohy
Zálohování běžících VM bez nutnosti jejich zastavení

Rychlé a malé zálohy s kompresí
Přírůstkové zálohy s technologií ReverseDelta
Obnovení klonu
Obnoví virtuální stroj na stejného hostitele, ale pod jiným názvem

Offsite zálohy přes síť WAN/internetové
spojení s podporou akcelerace sítě WAN
Vzdálená & centrální konzole pro správu
Šifrování záloh na armádní úrovni (AES)
Obnovení na úrovni souboru
Obnovení virtuálního stroje na jiného hostitele
Ověření zálohy obnovením do Sandboxu
Ujistěte se, že jste kryti pro případ pohromy

Prioritní technická podpora 24/7

Pouze offsite

Offsite & lokální
zálohy

Offsite & lokální
zálohy

Offsite & lokální
zálohy

Altaro VM Backup se chlubí prvotřídní technologií pro deduplikaci napříč virtuálními stroji, jež podstatně
zrychluje provedení záloh a snižuje požadavky na velikost datových úložišť, i technologií Boot from Backup,
se kterou okamžitě spustíte jakoukoli verzi virtuálního stroje přímo ze zálohy, a to bez vlivu na jeho integritu.
Novinky v aktuální verzi se zaměřují především na replikaci ve virtualizovaném prostředí, například s novou
funkcí WAN-Optimized Replication zvládnete průběžně kopírovat virtuální stroje do vzdálené lokality
a v případě, kdy se cokoli stane s produkčním strojem - například z důvodu požáru nebo vyplavení, okamžitě
přepnout na jeho kopii.
Překvapí vás, s jakou rychlostí a lehkostí vytvoříte svůj spolehlivý zálohovací plán. Jednoduše nainstalujte
software a první záloha virtuálního stroje poběží do 15 minut vaší práce, a to i v případě, kdy se nepovažujete
zrovna za experta na zálohování. Nepotřebujete k tomu další software a cena je přesně akorát.

Bezproblémový
a efektivní

Spokojení klienti

Bezkonkurenční
hodnota

Vynikající
podpora 24/7

Altaro VM Backup je velmi spolehlivé, snadno se
implementuje a ještě snadněji používá… skvěle
funguje od prvního dne. Tento produkt je stabilní
a již nás zachránil před katastrofou… Tento
produkt, který překonává všechna očekávání,
velmi doporučuji.
Michal Perez, správce sítě, Fabens Independent School District

Altaro VM Backup je nejlepší zálohovací software,
jaký jsem kdy používal, nasazení můžete mít hotové
během 10 minut od stažení. Podpora je skvělá,
všechny mé dotazy zodpověděli rychle a efektivně.
Simon Gay, technický konzultant, Sicon Ltd.

30denní zkušební verzi stahujte z www.altaro.com/download
Autorizovaný partner

www.altaro.com obchod@pbcom.cz
Tel.: +420 495 705 700

