Lehčí, rychlejší a lepší, navíc
s technologií deduplikace
na úrovni virtuálních strojů

Obrovská
úspora místa

Vynikající
výkon

Bezkonkurenční
hodnota

Snižte nároky na datová úložiště
využitím technologie Augmented
Inline Deduplication.

Zvyšte výkon serveru pomocí
rychlejšího zálohování.

Funkční řešení zálohování
virtuálních strojů, které
nevysaje váš rozpočet.

Hledání zálohovacího řešení pro Hyper-V a VMware, na které byste se mohli opravdu spolehnout, předsta vuje 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 děláme zálohovací software, který dělá to, co slibuje, je intuitivní, má správnou cenu a nabízí funkční
technickou podporu již v ceně balíku. Altaro VM Backup je bezproblémovým a dostupným řešením pro
zálohování virtuálních strojů běžících na Hyper-V a VMware s technickou podporou tak dobrou, že si o ní
uživatelé povídají.

Více než 30 000
zákazníků

www.altaro.com

obchod@pbcom.cz

Cena za hostitele,
nikoli za patici

Uživateli uznávaný tým podpory

Pokročilé funkce na několik kliknutí
Altaro VM Backup vám usnadní ochranu virtuálních strojů běžících na Hyper-V a VMware a poskytne vám
pokročilé nástroje, s jejichž pomocí vytvoříte a zavedete zálohovací strategii, na niž se můžete spolehnout.
Augmented Inline Deduplication: Deduplikace
napříč virtuálními stroji významně snižuje požadavky
na velikost místních i vzdálených úložišť a zároveň
značně zkracuje čas potřebný k provedení zálohy.
Boot From Backup: Jakoukoli verzi zálohovaného
virtuálního stroje okamžitě spustíte ze zálohy tak,
aby výpadek trval co nejkratší dobu. Virtuální stroj
mezitím zvládnete obnovit na pozadí, včetně přenosu dat, jež vaši uživatelé mezitím změnili.
Replikujte vaše zálohy pro lepší ochranu: Altaro
VM Backup zjednodušuje replikace vašich záloh
do vzdálených lokalit přes internet, zrychlený
pomocí funkce akcelerace sítě WAN.

UI navržené s ohledem na snadné ovládání: Altaro
VM Backup přistupuje k zálohování a obnově dat co
nejintuitivněji. Na zlepšení uživatelské zkušenosti
vynakládáme nemalé úsilí. Chceme, abyste se s naším
softwarem co nejrychleji sžili a rychle zvládli dokončit
vše, co potřebujete, ve chvíli, kdy to potřebujete.
Lepší kontrola nad vašimi zálohami: Flexibilita je
vším. S Altarem si přizpůsobíte svůj zálohovací plán
přesně dle svých požadavků. Zvládnete například
nastavit souběžně běžící zálohy, úlohy řadit do fronty,
nebo je pozastavit, zálohovat virtuální stroje do různých lokalit, zálohovat živé virtuální stroje za chodu,
nebo zálohovat sdílené svazky clusteru.

Granulární, rychlé možnosti obnovy: Obnova
jednotlivých souborů nebo e-mailů z Exchange nikdy
nebyla jednodušší. Procházejte svá data, jako byste
procházeli svůj lokální disk, a okamžitě obnovujte
položky, které potřebujete, zcela bez nutnosti
obnovit celý virtuální stroj.
Flexibilita, když ji potřebujete: Selhává vám
virtuální stroj? Použijte zálohu k jeho okamžitému
nahrazení a zachraňte všechna změněná data, dokud stroj zcela neobnovíte. Chcete obnovit virtuální
stroj, ale nechcete ten stávající nahradit/přepsat?
Tak na pár kliknutí obnovte jeho klon. Přesouváte
virtuální stroje? Tak obnovte zálohu na jiného
hostitele.
Buďte si jisti: Chcete lépe spát s vědomím, že jsou
všechny zálohy funkční? Tak je otestujte, nejlépe
zcela automaticky, podle nastaveného plánu. Pomůže vám s tím funkce Sandbox restore, která vás
v případě jakýchkoliv problémů upozorní.

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 monitorovat 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.

STANDARD
EDITION

Počet virtuálních strojů, které lze zálohovat a obnovovat
na jednom stroji

UNLIMITED
EDITION

MSP

€425

€520

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
VM, cena za VM,
nikoli hostitele
Měsíční
předplatné

Časově neomezená, trvalá licence software

Altaro Cloud Management Console
Augmented Inline Deduplication
Deduplikace napříč virtuálními stroji

Boot From Backup
Spuštění virtuálního stroje přímo ze zálohy

Podpora clusterů MS Hyper-V (CSV) a VMware vCenter
Obnova MS Exchange na úrovni položek
Obnova jednotlivých položek ze zálohovaného virtuálního stroje

Flexibilní plánování záloh
Horké/živé zálohy
Zálohování běžících virtuálních strojů bez nutnosti jejich zastavení

Rychlé a malé zálohy – komprese

Technologie ReverseDelta pro přírůstkové zálohy
Obnova klonu
Dokáže obnovit virtuální stroj na stejného hostitele, ale pod jiným
názvem – tj. nepřepisuje stávající virtuální stroj

Offsite zálohy přes síť WAN/internetové spojení s podporou
akcelerace sítě WAN
Vzdálená & centrální konzole pro správu

Šifrování záloh na armádní úrovni (AES)

Obnova na úrovni souboru

Obnova virtuálního stroje na jiného hostitele
Obnova do Sandboxu – ověření funkčnosti zálohy
Vytvořte a otestujte plán obnovení, ujistíte se tak, že jste kryti pro případ pohromy

Prioritní technická podpora

Pouze offsite

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, technologií Boot from Backup,
se kterou okamžitě spustíte jakoukoli verzi virtuálního stroje přímo ze zálohy, a spoustou dalších prakticky
využitelných vlastností.
Nejnovější verze našeho zálohovacího řešení podporuje i hostitele Hyper-V běžící na Windows Serveru 2016
a přináší řadu inovací, díky kterým je Altaro VM Backup lehčí, svižnější a vhodný i pro malé a střední podniky.
Až se pustíte do instalace, překvapí vás svou rychlostí a snadností, s níž vytvoříte svůj spolehlivý zálohovací
plán. Zvládnete to pod 15 minut, a to i tehdy, pokud se zrovna nepovažujete za experta na zálohování
virtuálních strojů. Nepotřebujete k tomu žádný další software a cena je přesně akorát.

Bezproblémový
a efektivní

Spokojení klienti

Bezkonkurenční
hodnota

Vynikající
podpora

Zvažoval jsem řešení jako Dell AppAssure, Symantec
Backup Exec, Veeam Backup, Acronis. To vaše je
však právě tak dobré, pokud ne lepší, a je mnohem
jednodušší (a já mám rád jednodušší). A zmínil jsem
vůbec, že máte také nejlepší cenu?
David Owen, IT Manager, The McNeely Companies

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, Technical Consultant, Sicon Ltd.
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