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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

20% użytkowników
w ciągu roku traci dane
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11% to skutek
błędu ludzkiego

33 % użytkowników nie posiada
kopii zapasowej w chwili zdarzenia
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55% spowodowanych
jest awarią sprzętu
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w 2017 roku wykryto
631 128 278 ataków
ransomware

16% to wynik
ataku ransomware

60%-80% krytycznych danych przechowywanych
jest na komputerach biurowych i laptopach

90% spośród nich nie jest poddawanych
backupowi danych

Profesjonalny backup danych ustrzeże Cię przed zagrożeniami
Rozwiązanie ATcomp Backup Solution umożliwia wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na stacjach roboczych,
laptopach, serwerach oraz hostach. Łączy ono w sobie profesjonalne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Ferro
Backup System z zaawansowaną platformą sprzętową w postaci serwerów pamięci masowej NAS ﬁrmy Synology lub QNAP, które
są wyposażone w najwyższej klasy dyski. Dzięki temu tak skutecznie zapewniają bezpieczeństwo danych. Unikalne połączenie tych
elementów wraz z dobrymi praktykami oraz doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa pozwoliły nam na przygotowanie
funkcjonalnego, wydajnego rozwiązania do backupu, dostosowanego do potrzeb ﬁrm i instytucji o zróżnicowanej wielkości.
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Ochrona przed ransomware
Po pierwsze ATcomp Backup Solution
zabezpiecza przed
niepowołanym dostępem i modyﬁkacją przechowywanych
archiwów. Po drugie (dzięki zbudowaniu systemu w oparciu o Linux)
zapewnia ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami.
Archiwizacja pełna, przyrostowa oraz Delta
Rozwiązanie umożliwia wykonywanie trzech rodzajów archiwizacji.
Archiwizacja pełna - za każdym razem wykonywany jest backup
wszystkich wybranych dysków, katalogów lub plików. Archiwizacja
przyrostowa to kopia plików, które zostały zmienione od czasu
poprzedniej archiwizacji pełnej lub przyrostowej. Zwiększa ona
szybkość wykonywania backupu i oszczędza miejsce na dysku.
Archiwizacja Delta oferuje jeszcze większą oszczędność miejsca
oraz przyspiesza proces wykonywania kopii. Jest szczególnie
przydatna przy archiwizacji dużych plików (na przykład baz
danych, plików pocztowych) dzięki archiwizowaniu tylko tych
fragmentów pliku, które zostały zmienione.
Równoległe kopie wielu stacji
ATcomp Backup Solution działa w oparciu o architekturę
klient-serwer. Umożliwia równoległe wykonywanie backupu
z wszystkich komputerów. Wykorzystywana jest moc obliczeniowa
komputerów klienckich - kompresja i szyfrowanie odbywa się już na
stacji roboczej, dzięki czemu dane przesyłane na serwer backupu są
już zabezpieczone i zoptymalizowane pod względem wielkości.
Proces archiwizacji jest całkowicie odporny na przerwanie
połączenia.

Raportowanie o statusie zadań
Moduł
alertów
wysyła
do
administratora
informacje
o ewentualnych błędach i ostrzeżeniach za pomocą wiadomości
e-mail. Dzięki temu raz skonﬁgurowany system może działać w tle
bez konieczności ciągłego nadzoru. O wszystkich alertach
dowiemy się zatem podczas lektury poczty przy porannej kawie!
Odzyskiwanie danych
Proces odzyskiwania danych jest szybki i intuicyjny. Wystarczy
wybrać komputer, punkt przywracania (datę backupu), zakres
odzyskiwania i miejsce, gdzie chcemy wypakować dane. Możliwe jest
również odtworzenie całego systemu operacyjnego na nowy dysk
bez potrzeby ponownej instalacji (bare metal restore). Wszystko
w oparciu o jedną, uniwersalną konsolę administracyjną!
Bezpieczny centralny magazyn danych
Bezpieczeństwo danych w dużej mierze zależy od nośnika.
W naszym rozwiązaniu dane przechowywane są na wysokiej
jakości serwerze, który w działa równie niezawodnie jak czarna
skrzynka w samolocie - właśnie w tym celu został zaprojektowany.
Dzięki temu będziemy przygotowani na najgorszy scenariusz.
Innymi zaletami są: możliwość zastosowania macierzy dyskowych
RAID na zasadach Hot Spare, możliwość uruchomienia replikacji
archiwów, wykorzystania urządzeń z podwójnym zasilaczem lub
zastosowania funkcji Link Aggregation.
Certyﬁkat
Jako jedyna ﬁrma w Polsce posiadamy
certyﬁkat,
który
potwierdza
nasze
techniczne kompetencje.
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KLUCZOWE KORZYŚCI

Centralne zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
Zapewniamy centralną, zdalną administrację z poziomu webowej
konsoli administracyjnej. Backupem komputerów można
sterować z jednego miejsca. W konsoli sterowania widoczne są
wszystkie komputery, ich dyski i pliki. Wystarczy wybrać co, kiedy
i gdzie ma być archiwizowane. Odzyskiwanie danych również
można wykonać z poziomu tej konsoli.
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Oprogramowanie Ferro Backup System polskiego producenta to
profesjonalne oprogramowanie do backupu i archiwizacji
komputerów w sieciach LAN działające w architekturze
klient-serwer. Obsługuje bazy danych, stacje robocze, laptopy,
serwery oraz hosty wirtualizacji (VMWare i Hyper-V).
Oprogramowanie chroni dane ponad trzech tysiecy klientów
w Polsce i za granicą. Zgodnie z danymi producenta rozwiązanie
w Polsce wykonuje backup ponad siedemdziesiąt tysięcy stacji
roboczych oraz serwerów pracujących z systemami Microsoft
Windows®, Novell NetWare®, Linux, Mac OS. Oprogramowanie
zarekomendowały organizacje takie jak na przykład ABW, Raiﬀeisen
Bank, Unilever, PGNiG, WOŚP czy Mostostal.
Serwery NAS Synology to wielokrotnie nagradzane rozwiązania
pamięci masowej Synology. Zapewniają ﬁrmom niezrównane
połączenie
wydajności,
inteligentnego
zarządzania,
niezawodności systemu i możliwości skalowania.
Serwery NAS ﬁrmy QNAP gwarantują niezawodność, wysoką
wydajność oraz łatwość zarządzania. Platforma oferuje nowy,
intuicyjny interfejs użytkownika systemu QTS. Dzięki temu wszystkie
operacje systemowe przebiegają płynnie i wygodnie.
Dedykowane dyski twarde NAS są zaprojektowane do ciągłej
pracy: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w systemach NAS.
Rozwiązania najbardziej znanych producentów – ﬁrmy Seagate oraz
Western Digital.

Firma Western Digital proponuje dyski z serii WD RED do
zastosowań w systemach NAS. Technologia WD NASware 3.0
w dyskach twardych WD Red pozwala poprawić wydajność
magazynowania w systemach NAS z uwzględnieniem takich
aspektów
jak:
kompatybilność,
integracja,
możliwość
rozbudowy, niezawodność i koszt posiadania.
Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016,
Windows 10 (32-bit, 64-bit),
Windows 8 (32-bit, 64-bit),
Windows 7 (32-bit, 64-bit),
Windows Vista (32-bit, 64-bit),
Windows XP (32-bit, 64-bit),
Windows 2000 oraz wcześniejsze wersje,
Linux,
Mac OS.

laptopy

komputery PC

serwery
plików

ATcomp Backup Server
serwery
baz danych
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KOMPONENTY SYSTEMU

Dyski NAS HDD ﬁrmy Seagate są konstruowane i sprawdzane pod
kątem zapewnienia najlepszej w branży wydajności w systemach
NAS. Technologia AgileArray™ łączy niestandardowe sterowanie
odzyskiwaniem danych po wystąpieniu błędu, zarządzanie energią
oraz odporność na wibracje, aby zapewnić optymalną
wydajność i niezawodność.
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DODATKOWE OPCJE
Konsultacje techniczne
Ideą naszych działań jest dzielenie się specjalistyczną wiedzą, jaką posiadamy. To pewność, że wszystko będzie profesjonalnie
przygotowane do działania. Dlatego towarzyszymy Państwu w wyborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania: doradzamy,
prezentujemy możliwości, organizujemy testy i szkolenia, wdrażamy. Wspieramy na każdym etapie, także po zakupie - nawet jeśli będzie
to po upływie roku, dwóch czy trzech lat.
ATcomp Backup Support
W ramach pomocy technicznej ATcomp Backup Support otrzymujesz pomoc w zakresie konﬁguracji oraz obsługi rozwiązania ATcomp
Backup Solution. Pakiet Silver oraz Pakiet Gold różnią się limitem zgłoszonych incydentów czy formą pomocy.
Wdrożenia
Nasi specjaliści przyjadą do Państwa i przeprowadzą konﬁgurację rozwiązania. Omówią i skonﬁgurują zadania backupu. Wytłumaczą
także proces odzyskiwania danych oraz pozostałe funkcje konsoli administracyjnej.
Szkolenie
Dzięki przeprowadzanemu szkoleniu uczestnicy będą potraﬁli w pełni wykorzystać wszystkie możliwości backupu
i naszego rozwiązania. Zapoznają się z najnowszymi informacjami. Na zakończenie wydajemy certyﬁkat potwierdzający zdobyte
umiejętności oraz wiedzę.
Gwarancja
Otrzymują Państwo od nas rok gwarancji w postaci ATcomp Backup Support. Przez dwa miesiące obowiązuje Pakiet Gold, a przez
dziesięć miesięcy Pakiet Silver Na urządzenia jest nawet do pięciu lat gwaracji, w zależności od wybranego sprzętu.
Testy rozwiązania
Każdy administrator najlepiej zna specyﬁkę swojej sieci. Dlatego jesteśmy przekonani, że udostępnienie ATcomp Backup Solution
najlepiej pokaże wszystkie zalety tego rozwiązania. Umożliwiamy darmowe testy oprogramowania Ferro Backup System oraz
całego rozwiązania ATcomp Backup.
Prezentacje
Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Mają Państwo dodatkowe pytania? Chętnie odpowiemy na nie podczas specjalnie
przygotowanej, zdalnej prezentacji. W tym czasie pokażemy rozwiązanie od technicznej strony. Zapraszamy do rozmowy!
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PLATFORMA SPRZĘTOWA

TS-253BE
Doskonały serwer NAS dla rozwijających się ﬁrm.
Czterordzeniowy procesor 1.5 GHz.
2 porty LAN RJ45 Gigabit.
Maksymalna ilość dysków twardych z jednostką rozszerzającą: 10.

DS1817+
Ultrawydajny serwer NAS zoptymalizowany do wymagających
zadań i szyfrowania.
Czterordzeniowy procesor 2.4GHz.
4 porty LAN RJ45 Gigabit (możliwość zamontowania karty sieciowej
10 GbE).
Maksymalna ilość dysków twardych z jednostką rozszerzającą: 18.
RS818+
Inteligentne rozwiązania dla centrów danych.
Czterordzeniowy procesor 2.4GHz.
4 porty LAN RJ45 Gigabit (możliwość zamontowania karty
sieciowej 10 GbE).
Maksymalna ilość dysków twardych z jednostką rozszerzającą: 8.

TS-1253BU
Nowatorskie rozwiązania ochrony danych i ich integralności
dla nowoczesnych ﬁrm.
Czterordzeniowy procesor 1.5GHz.
4 porty LAN RJ45 Gigabit (możliwość zamontowania karty sieciowej
10 GbE).
Maksymalna ilość dysków twardych z jednostką rozszerzającą: 24.
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