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Backup Cloud
Hybridní řešení zálohování a obnovy dat
pro poskytovatele služeb
Tisíce poskytovatelů služeb – od malých až po velké – již uspěli s nabídkou řešení
zálohování formou služby. Acronis Backup Cloud, oceněný produkt s podporou
více než 20 platforem, chrání všechna virtuální, fyzická i cloudová prostředí
a umožňuje rychle realizovat navyšování příjmů. To vše s nulovými vynaloženými
náklady a díky obchodního modelu – placení za používání.

OCHRANA JAKÉHOKOLI NASAZENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ
NA LIBOVOLNÉ ÚLOŽIŠTĚ

PARTNERSTVÍ S ACRONIS
– GLOBÁLNÍM LÍDREM
V HYBRIDNÍ CLOUDOVÉ
OCHRANĚ DAT

50,000+
partnerů

500,000+

korporátních zákazníků

5,000,000+

koncových uživatelů

5,000+

petabajtů dat pod ochranou

100+

technologických patentů

Vy, jakožto poskytovatel služeb, potřebujete zvládnout rostoucí počet zakázek,
udržet si zákazníky a rozšířit segment Vašich odběratelů. Acronis Backup Cloud
vám poskytuje nástroje a možnosti pro ochranu libovolného zařízení pomocí
zálohování na jakékoli úložiště a obnovení na libovolnou platformu.

RYCHLÝ A SNADNÝ
ZAČÁTEK PRODEJE

PŘESNĚ NA MÍRU VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Řídíte jeho nasazení
• Acronis-Hosted (řešení na klíč)
• Hybrid Cloud (Acronis management +
vlastní úložiště)
• Service Provider-Hosted (privátní
cloud)

Řídíte si prodejní balíčky
• Služba bez označení výrobce
(vlastní vzhled)
• Dostupnost jednotlivých
funkcionalit nastavením kvót pro
uživatele i skupiny

Řídíte si způsob licencování
• Podpora platby za používání
i předplatného
• Podporuje tvrdé i měkké kvóty
• Nabízí licenční modely za uložený GB
a za zařízení

Řídíte si své technologické zázemí
• Zahrnuje předem připravenou sadu
nástrojů pro integraci produktu
Acronis Backup Cloud s fakturací,
řízením a řešením provisioningu
• nabízí cloudovou automatizaci
prostřednictvím RESTful správy API

Nulové počáteční investice
• Bez nutnosti cokoli nakupovat
a instalovat. Jako partner
Acronis můžete začít prodávat
služby zálohování, či DR během
pár hodin.
Bezproblémová
škálovatelnost
• Rozšiřte svoji zákaznickou
základnu opravdovou
hierarchickou, multitenantní
cloudovou architekturou.
• Uspokojte dynamické potřeby
vašich zákazníků licenčním
modelem, kde se platí
výhradně za používání.
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Ochrana 20+ platforem
• On-Premise, vzdáleně, cloud
• Windows®, Linux®, Mac®
• VMware vSphere®, Microsoft
Hyper-V®, Citrix XenServer®,
Linux KVM, Red Hat® Enterprise
Virtualisation, a Oracle VM Server
• Amazon EC2®, Azure®
• Office 365®
• Exchange, SQL®, SharePoint®
• Active Directory®
• iPhone®, iPad®, Android®
Nejrychlejší obnova na světě
• Granulární obnova
• Obnova na holé železo
• Acronis Universal Restore
• Acronis Instant Restore™
• Acronis vmFlashback™
• Obnova virtuálního hostitele
• Automatická obnova
• Migrace odkudkoli-kamkoli (P2V, V2V,
V2P, P2P, P2C, C2C, atd.)
Flexibilní možnosti úložiště
• Lokální disky
• NAS, SAN
• Acronis Cloud Storage
• Off-host operace
• 14+ data center na světě
• Hostování dalších úložišť včetně
Azure, Amazon® S3, IBM Bluemix®
Možnosti zabezpečení
• Multitenantní cloud
• 2048-bit šifrování SSL kanálu
• AES-256 šifrování dat při přenosu
a v úložišti
• Data centra nabízená Acronisem jsou
navržena jako Tier-IV s certifikátem
SSAE-16
• Omezení přístupu v rámci sítě

NOVĚ Acronis Active Protection™
Chrání data a systémy vašich zákazníků
před útoky ransomware. K tomu
používá detekci, blokování a vracení
podezřelých změn dat, zálohování
vlastních souborů agenta.
NOVĚ Acronis ASign™
Odstraňuje nedorozumění mezi
uživateli, dodavateli a zákazníky tím, že
podporuje porovnávání autentičnosti
souborů vašich zákazníků s podpisy
verifikovanými technologií blockchain.

Správa a přizpůsobení
• Multitenantní platforma služby
s hierarchickou partnerskou
strukturou
• Přizpůsobení vzhledu na různých
úrovních
• Možnost zákazníkům
povolit / zakázat specifické funkce
• Granulovaná kontrola nad kvótami
pro úložiště a zařízení
• Snadná údržba díky automatické
aktualizaci zálohovacích agentů
z cloudu
Mocná Integrace
• Integrace s Odin®, HostBill,
• Flexiant®, WHMCS®, ConnectWise®,
• Autotask®, LabTech® a Microsoft
Azure
• Umožňuje integraci nastavovat
integračními nástroji přímo
v cloudové konzole
• API RESTful správa API zjednodušuje
integrační úsilí
• Integrace s APS Cloud Application
Standard v2.0/1.2

Jednotná cloudová konzole
• Snadné, centralizované řízení všech
účtů partnerů a zákazníků
• Jedna konzole pro správu všech
služeb od společnosti Acronis
• Intuitivní webová konzole
optimalizovaná pro dotykové
obrazovky
• Součástí Acronis cloudu – bez
nutnosti instalace
Vyčleněná technická podpora
• Předprodejní a poprodejní
podpora pro poskytovatele služeb
poskytovaná vyčleněným týmem
specialistů připravených kdykoli
pomoci, ve kterékoli fázi životního
cyklu zákazníka
• Technická podpora Tier II, 24/7/365
zdarma – výhradně pro certifikované
partnery společnosti Acronis
Professional Services
• Služby Acronis Professional Services
pomáhající zajistit úspěšnost
implementací
• Profesionální asistence
s komplexnějšími službami včetně
implementace zálohování do
privátního cloudu a nasazení
softwarově definovaného úložiště
Školení a certifikace
• Kurzy školení a certifikace Acronis
jsou navrženy tak, aby naučily váš
tým prodávat a implementovat
strategii hybridní cloudové ochrany
dat
• Školení v učebnách i online jsou
vedena profesionálními instruktory,
kteří vás provedou cvičeními, případy
nasazení i online testy
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