DATOVÝ LIST

Představujeme unifikovanou
ochranu dat arcserve®
arcserve UDP je založeno na nové generaci unifikované architektury pro virtuální
a fyzické prostředí. Jeho bezkonkurenční šíře, snadnost použití a funkce Assured
Recovery™ ji staví nad ostatní řešení pro ochranu dat. Toto unifikované řešení nabízí
inovativní funkce, jako je:
•

Jednotná řídící konzole pro potřeby ochrany dat

•

Globální deduplikace dat

•

Velmi flexibilní, ale výkonná ochrana dat a plány na řízení dostupnosti

•

Zálohování bez nutnosti instalace agenta pro VMware & Hyper-V (Windows & Linux VMS)

•

Podpora pro fyzické systémy (Windows & Linux)

•

Vestavěná replikace a vysoká dostupnost

•

Migrace obrazů z disků na pásku, s granulární obnovou z disku nebo pásky

•

Řešení on-premise, off-premise nebo v cloudu

arcserve UDP je nové řešení, které je postaveno na základě velmi vyspělé a osvědčené technologie. Spojuje
v rámci jednoho řešení zálohování, replikaci, vysokou dostupnost a globální deduplikaci dat. arcserve UDP
je snadno ovladatelný a nevyžaduje drahé profesionální služby, přičemž nabízí ucelené řešení od ochrany
koncového bodu až ke vzdálenému místu – archivu.
arcserve UDP pomáhá organizacím plnit požadavky na Recovery Time Objective (RPO a RTO) a zároveň jim
pomáhá optimalizovat své zdroje. Přináší vysokou míru flexibility pro vytváření strategie ochrany dat, která
vyhovuje specifickým potřebám, sjednocujíce technologie pro ochranu dat v jednom řešení. Jeho unifikovaná
řídící konzole může spravovat koncové body napříč lokalitami, provádět zálohování bez instalace agenta na
virtuální servery v rámci VMware\Hyper-V, podporuje fyzické servery Windows a Linux a zároveň migraci
imagů z disku na pásku. Tradiční, příliš komplikované postupy zálohování jsou nahrazeny moderními plány na
ochranu dat s hlubokou integrací s hypervisory pro plně automatizované opakující se úkoly.
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Zacíleno na Assured Recovery:
V kombinaci se širokou škálou funkcí pro aplikování strategií pro obnovení a dostupnost umožňuje arcserve
UDP automatizované testování obnovení v případě katastrofy (disaster recovery) u kritických podnikových
systémů, aplikací a dat, bez výpadků a dopadu na produkční systémy.

Hlavní výhody
arcserve UDP - provozní výhody
Lepší ochrana, obnovení a
dostupnost dat a systému

Vylepšené funkce pro splnění
požadavků na rychlost obnovy
a dostupnost dat (SLA)

Lepší provozní efektivita

Unifikovaná architektura, která

Postupující od RPO/RTO k

Zvýšená efektivita administrátorů

sdružuje klíčové technologie pro

Recovery Point – Bodu obnovy a

díky naší unifikované konzoli pro

ochranu dat v rámci jedné konzole

Time Assurance – Zajištění doby

správu

Na funkce bohaté řešení

Schopnost testovat, měřit a

Snadné použití a široké možnosti

podporující širokou škálu prostředí

reportovat o procesech obnovy

se kombinují a zvyšují hodnotu

Na míru vytvořené plány ochrany

V souladu s SLA

času
pomáhají splnit specifické potřeby

Snižování spotřeby úložné

ochrany dat na jednotlivých

kapacity a vytížení síťových zdrojů

serverech
Pokročilý reporting
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Přehled

VZDÁLENÝ WEB
DISK, PÁSKA, CLOUD
FYZICKÉ A
VIRTUÁLNÍ
SERVERY

RPS

RP

RP ZÁLOHA

DISK, PÁSKA, CLOUD

RP

RPS

WAN

RP

RPS

ZÁLOHA
APLIKAČNÍ
SERVERY
WINDOWS

WAN – OPTIMALIZOVANÁ
REPLIKACE, BEZ NUTNOSTI VPN

RP ZÁLOHA

PRACOVNÍ
STANICE
WINDOWS

CENTRALIANÁ
SPRÁVA

CENTRALIANÁ
SPRÁVA

MSP / SOUKROMÝ CLOUD

arcserve UDP umožňuje uživatelům snadno škálovat své hybridní topologie nepřetržitého podnikání, lokálně
nebo na dlouhé vzdálenosti s vícero pobočkami, včetně poskytovatelů služeb a cloudu. V srdci architektury
je technologie – Recovery Point Server (RPS). Mezi klíčové funkce RPS patří globální deduplikace dat
na zdrojové straně, ověřená vestavěná replikace, „jumpStart“ data/ sdílení dat, víceklientské ukládání dat,
komprese a šifrování pomocí AES.

Více informací o arcserve UDP najdete na arcserve.com
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UNIFIKOVANÁ OCHRANA DAT

NOVÝ ARCSERVE UDP JE ŘEŠENÍ OCHRANY
DAT PŘÍŠTÍ GENERACE POMOCÍ UNIFIKOVANÉ
ARCHITEKTURY OCHRANY DAT. TO ZNAMENÁ,
ŽE TEĎ MŮŽETE JEDNODUŠE ZAPOMENOUT
NA FYZICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ A VIRTUÁLNÍ
ZÁLOHOVÁNÍ, VYSOKOU DOSTUPNOST A
ZÁLOHOVÁNÍ MS EXCHANGE, ZÁLOHOVÁNÍ
WINDOWS A ZÁLOHOVÁNÍ LINUX, CLOUD,
ZÁLOHOVÁNÍ NA DISK, ZÁLOHOVÁNÍ NA
PÁSKU,

ZÁLOHOVÁNÍ

CITRIX

XEN,

ZÁLOHOVÁNÍ MS SHAREPOINT, ZÁLOHOVÁNÍ
SQL A ORACLE ZÁLOHOVÁNÍ PRACOVNÍCH
STANIC A LAPTOPŮ A ÚPLNÉ OBNOVENÍ
FORMOU BARE METAL RECOVERY. GLOBÁLNÍ
DEDUPLIKACI

A

SPECIALIZOVANÉ

ŘEŠENÍ

ARCHIVACE SOUBORŮ. JEN PŘEMÝŠLEJTE, JAK
SKVĚLÝ ŽIVOT MŮŽE BÝT, KDYŽ OCHRANA DAT
PROSTĚ FUNGUJE.

