Αντίγραφα στο σύννεφο

Λόγοι προτίμησης της IT-Advisor για τα αντίγραφα σας
στο σύννεφο
IT-Advisor, τα δεδομένα σας στο σύννεφο

Σχεδιασμένο για την προστασία επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους

Η IT-Advisor υποστηρίζει εύκολα και με ασφάλεια τα αντίγραφα σας στο σύννεφο
παρέχοντας αξιόπιστα την διαχείριση και την παρακολούθηση για εσάς.
Οι μηχανικοί της IT-Advisor σας διαβεβαιώνουν ότι τα δεδομένα σας είναι:

 Ασφαλή & Κρυπτογραφημένα

Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την δημιουργία αντιγράφου πριν μεταδοθούν στο σύννεφο

 Επεκτάσιμα
Χρέωση μόνο για τον χώρο των δεδομένων σας. Τα αντίγραφα στο σύννεφο
μπορούνε να αυξηθούν όσο απαιτηθεί από εσάς και για όσο χρόνο χρειαστεί.

 Αποτελεσματικά και γρήγορα αντίγραφα
Αντίγραφα ανά μπλοκ, συμπίεση δεδομένων, εκκαθάριση υπό όρους, διαχείριση
ταχύτητας Internet στις εργάσιμες ώρες.
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Αυξημένη ασφάλεια
Κρυπτογράφηση
Προστασία Δεδομένων

Η IT-advisor διαβεβαιώνει υψηλή ασφάλεια των δεδομένων σας και στα δύο άκρα:

 AES 256-bit κρυπτογράφηση στην πηγή των δεδομένων
Εκτέλεση τοπικής κρυπτογράφησης, προστατεύοντας τα δεδομένα με 256-bit αλγόριθμο πριν
γίνει η μετάδοση τους.

 SSL κρυπτογράφηση κατά την μεταφορά

Κάθε στοιχείο σας κρυπτογραφείται αυτόματα χρησιμοποιώντας αυστηρά πρωτόκολλα
κρυπτογράφησης εξαλείφοντας οποιαδήποτε περίπτωση πρόσβασης στα δεδομένα.

 Κρυπτογράφηση στον προορισμό
Επιλεκτικά, τα δεδομένα μπορούν να κρυπτογραφηθούν και στον προορισμό σε δεύτερο χρόνο
εάν απαιτηθεί.
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Αυξημένη προστασία Server
Αντίγραφο & Επανάκτηση Windows Server

Αντίγραφα συστήματος, MS SQL Server, MS Exchange,System
State Backup και Bare Metal Recovery

Τα αντίγραφα της IT-Advisor στο σύννεφο περιλαμβάνουν:

 Αντίγραφα & επανάκτηση αρχείων

Δυνατότητα επιλογής αντιγράφων μεμονωμένων αρχείων και φακέλων.

 Αντίγραφα System State & ολική επανάκτηση

Δημιουργία αντίγραφου system state ή ολοκληρωτική εικόνα συστήματος προς επανάκτηση
αρχικού Windows Server ή αποκατάσταση συστήματος από το μηδέν στον ίδιο ή σε άλλο Server.

 Αντίγραφα SQL Server

Αντίγραφα βάσεων MS SQL Server με προκαθορισμένη διαμόρφωση ή διαμόρφωση για ολικό,
διαφορικό ή αντιγράφου καταγραφής συναλλαγών.

 Exchange Backup
Αντίγραφο των γραμματοκιβωτίων του MS Exchange.
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Αυξημένα χαρακτηριστικά αντιγράφων της IT-Advisor

Κύριο χαρακτηριστικό

Seamless and secure backup of your data to the cloud
 Προγραμματισμός
αντιγράφων ή σε
πραγματικό χρόνο

 Πολιτική διαχείρισης  Επίπεδο τμημάτων

Δημιουργία προγραμματισμού ή
συνεχόμενα αντίγραφα καθώς τα
αρχεία αλλάζουν.

 Email ειδοποίηση
Παρακολούθηση με email
αντιγράφων ή αποκατάστασης
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Πολιτική διατήρησης
αντιγράφων

Αντίγραφο μόνο στις αλλαγές
αρχείων

 Διαχείριση
bandwidth

 Συμπίεση

Περιορισμός κίνησης των
αντιγράφων στις ώρες
εργασίας.

Μείωση όγκου αντιγράφων με
συμπίεση πριν την αντιγραφή

IT-Advisor προγραμματισμός αντιγράφων στο σύννεφο

Προγραμματισμός ή συνεχές

Δημιουργία προγραμματισμού ή ενεργοποίηση συνεχόμενων αντιγράφων

 Προγραμματισμός σε
συγκεκριμένη ώρα & ημέρα.
 Προγραμματισμός τακτικών
αντιγράφων.
 Αντιγραφή νέων και αρχείων που
αλλάζουν σε πραγματικό χρόνο.
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IT-Advisor

IT-Advisor πολιτική διατήρησης αντιγράφων στο σύννεφο

Πολιτικές διατήρησης

Καθορισμός πολιτικών διατήρησης αντιγράφων στο σύννεφο

 Επιλογή αυτόματων διαγραφών
στο σύννεφο αρχείων που έχουν
λήξει ή δεν χρειάζεστε πλέον.
 Απεριόριστος καθορισμός
ιστορικού αρχείων που θέλετε να
διατηρείτε.
 Διαγραφή αρχείων σύμφωνα με
την χρονολογία δημιουργίας τους.
 Καθορισμός παραμονής στο
σύννεφο αρχείων που
διαγράφηκαν τοπικά.
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IT-Advisor διαχείριση Internet

Διαχείριση εύρους ζώνης Internet
Περιορισμός κίνησης δεδομένων κατά τις ώρες αιχμής εργασίας

Τα αντίγραφα στο σύννεφο μπορούν να
διαμορφωθούν να καταναλώνουν το 10%
της κίνησης της επιχείρησης προς το
Internet κατά τις ώρες εργασίας και το
100% τις μη εργάσιμες ώρες. Διατίθεται
πλήρης ευελιξία προγραμματισμού ωρών.
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IT-Advisor Online πρόσβαση

Online πρόσβαση

Επανάκτηση αρχείων από οπουδήποτε & οποτεδήποτε

Customer’s
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IT-Advisor

