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Backup 12.5
Technologie se vyvíjejí...
...vaše zálohování by mělo také

DOSTUPNÝ VE DVOU
EDICÍCH
Acronis Backup 12.5 Standard
Acronis Backup 12.5 Advanced
Více o specifikacích jednotlivých edicí
a jejich funkcí na
www.acronis.cz/produkt/acronis-backup/

Acronis Backup 12.5 je světově nejrychlejší a nejjednodušeji použitelné zálohovací řešení pro
všechna vaše data – a to ať už jsou umístěna ve vzdálených systémech, on-premise, v soukromých anebo veřejných cloudech či na mobilních zařízeních. S Active Protection™ proti ransomware, s vylepšenou validací záloh a s ověřováním pravosti záloh na bázi blockchainu s Acronis
Notary™ je dnes Acronis Backup 12.5 tím nejspolehlivějším zálohovacím řešením na trhu.

EXKLUZIVNĚ! Chraňte celou hybridní
infrastrukturu s webovým rozhraním
podporujícím dotykové obrazovky, sloužícím
k řízení zálohování i obnovení všech dat
a pracovních zátěží
NOVĚ! Zkraťte RTO na dobu sekund
s Acronis Instant Restore™. Spouštějte
zálohy jakýchkoli fyzických nebo virtuálních,
Windows® nebo Linux® systémů jako VMware® nebo Hyper-V® virtuální stroje (VM) –
na pár kliknutí a bez potřeby pohotovostního
hardware.
EXKLUZIVNĚ! Zlepšete compliance, zaveďte validitu obnovení s Acronis Notary™,
jenž zajišťuje autenticitu a integritu vašich dat
a záloh pomocí blockchainu.

FYZICKÉ SYSTÉMY

Windows Server
Windows Server Essentials
Linux
Windows
PCMac

Spolehněte se na osvědčené, univerzální
hybridní řešení pro ochranu dat, jemuž
věří 500,000+ společností a jež chrání více
než 5,000 petabytů dat.
NOVĚ A EXKLUZIVNĚ! Chraňte se před
ransomware útoky pomocí Acronis Active
Protection™, jenž detekuje a proaktivně
blokuje neautorizované pokusy o šifrování
dat či záloh.
Převezměte úplnou kontrolu nad umístěním svých dat, systémů a záloh, zjednodušte
si dodržování regulací a zajistěte suverenitu
dat.

VIRTUÁLNÍ SYSTÉMY
VMware vSphere
Microsoft Hyper-V
Citrix XenServer
Red Hat Virtualization
Linux KVM
Oracle VM Server

APLIKACE
HYBRIDNÍ
CLOUDOVÁ
ARCHITEKTURA

KONCOVÉ BODY

Windows PC
Surface Family
Mac

2x

rychlejší než nejrychlejší konkurence

15

sekund cílová doba obnovy (RTO)
s Acronis Instant Restore™

3

kliknutí k instalaci centralizovaného
webového rozhraní pro management, podporujícího dotykové
obrazovky

CLOUD

Office 365
Azure
Amazon EC2
Acronis Cloud
Private Cloud

SNADNÉ ZÁLOHOVÁNÍ
I OBNOVA

Oracle Database
Exchange
SQL Server
SharePoint
Active Directory

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
iPhone
iPad
Android

21+

podporovaných platforem
On-premise, ve vzdálených umístěních, v privátních nebo veřejných
cloudech, na mobilních zařízeních

500 000

společností, jež s ochranou svých dat
spoléhají na Acronis
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Kompletní
podnikové
zabezpečení

Nejrychlejší
obnovení
na světě

Flexibilní
ukládání dat

Disk-imaging zálohování
Chraňte celou společnost zálohováním
celého systému nebo vybraných souborů či
dat. Ukládejte své zálohy na rozličná úložná
zařízení včetně místních disků, síťových úložišť, centralizovaných, deduplikovaných úložišť,
páskových jednotek a cloudu. Jednoduše obnovujte celý image anebo vybrané soubory,
složky, položky nebo aplikace.

Acronis Universal Restore
Minimalizujte dobu trvání nákladných prostojů obnovením Windows nebo Linux systémů na odlišný hardware – včetně obnovení
fyzických, virtuálních i cloudových prostředí
na holé železo.

Místní disky, SAN, NAS
Zkraťte RTO individuálních systémů a zároveň
zrychlete granulární obnovení – díky podpoře pro všechny místní disky i síťová úložiště,
bez nutnosti zřizování zálohovacích nebo
media serverů.

EXKLUZIVNĚ! Acronis Instant Restore™
Dosáhněte na RTO 15 sekund či méně spouštěním záloh coby virtuální stroje VMware
nebo Hyper-V přímo z úložiště, bez přesunu
dat.

VYLEPŠENÉ! Páskové jednotky, autoloadery, páskové knihovny
Splňujte regulatorní požadavky i vnitrofiremní nároky na obnovení po havárii ukládáním
záloh na místní nebo centrální pásková
zařízení s podporou pro media management,
rotaci pásek a retenční pravidla.

Zabezpečení hybridní infrastruktury
Zmírněte rizika zálohováním a obnovou
fyzických systémů, hostitelů hypervizoru,
virtuálních strojů
a cloudových dat. Posuňte svou firmu dál
s migrací z a na jakoukoli platformu, včetně
cloudu.
VMware vSphere® replikace s WAN
optimalizací
Zkraťte cílovou dobu obnovy (RTO) pro své
VMware virtuální stroje udržováním kopie
VM v sekundárním úložišti pro svižný failover
a failback. Zvyšte výkon sítě díky zabudované
optimalizaci Wide-Area Network
(WAN).
Zálohování Oracle Database®
Chraňte celou databázovou infrastrukturu
Oracle kompletním disk-imaging zálohováním a možností obnovení databázového
serveru Oracle na holé železo. Zkraťte RTO
granulárním obnovením jednotlivých databází, tablespaces a logů.
Snapshoty na SAN úložišti
Snižte dopad zálohovacích procesů na vaši
infrastrukturu tím, že offloaduje snapshoty
záloh VMware virtuálních strojů na NetApp
SAN úložiště.

Acronis vmFlashback
Sražte RTO dolů pohotovou obnovou pro
VMware a Hyper-V VM, jež využívá Changed
Block Tracking (CBT) a obnovuje tak pouze ta
data, jež byla od poslední zálohy pozměněna.
EXKLUZIVNĚ! Obnova VMware ESXi a Hyper-V Host na holé železo
Zvyšte odolnost IT infrastruktury zálohováním
ESXi a/nebo Hyper-V hostitele a obnovujte
celé systémy (ne jen VM) na stejný anebo
odlišný hardware, čímž se vyhnete rekonfigurování hypervizorů po každém obnovení.
Vzdálená, automatizovaná obnova
Zkraťte RTO na vzdálených pracovištích a systémech díky vzdálenému přístupu k boot-médiím a díky obnovení vzdálených serverů
na holé železo přes wide-area network
(WAN). Přizpůsobitelnost bootovacích médií
pomocí skriptů umožňuje automatizaci a lepší organizaci obnovení.

Acronis Cloud Storage
Zajistěte úspěšnost obnovení po havárii jakéhokoli typu udržováním kontroly nad umístěním dat, jíž dosáhnete ukládáním záloh na
kterékoli ze 14+ bezpečných a spolehlivých
datových center Acronis.
Deduplikace bloků variabilních velikostí
Snižte nároky na disková úložiště i nutnou
šířku síťového pásma a chraňte více systémů
účinnou a vysoce výkonnou in-line i globální
deduplikací.
Offloading operací mimo hostitele
Ulehčete produkčním strojům od zátěže tím,
že vybrané aktivity – jako režie (přesouvání)
záloh, replikace (kopírování), validace a retence (čištění) – přesunete na jiný systém.

Jsem nadšen, když vidím, co Acronis Backup dokáže. Všechno se teď dá řídit přes jediný
webový interface. Nezáleží na klientech, Windows, Mac nebo server – fyzický nebo
virtuální – všechno se dá řídit i nastavovat velmi jednoduše.
Andreas Griesbauer
Griesbauer IT-Solutions
Most Innovative SMB Product of 2017
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Intuitivní,
škálovatelný
management
Centralizované webové rozhraní
Ulehčete práci IT oddělení s centralizovaným webovým rozhraním pro management
s podporou dotykových obrazovek. Zkraťte
RTO díky řízení zálohování z jakéhokoli zařízení, včetně tabletů.
NOVĚ! Administrativní role
Umožněte IT oddělení chránit vzdálená
pracoviště a pobočky díky možnosti nastavit,
spravovat a delegovat role několika administrátorům.
Vylepšená škálovatelnost
Chraňte velké počty strojů a větší objemy dat
s centralizovanými zálohovacími zásadami
a se seskupováním strojů na základě kritérií,
nebo manuálně.
NOVĚ! Přizpůsobitelný dashboard a hlášení
Navyšte odolnost vaší infrastruktury a vznikající problémy řešte rychle, přes přizpůsobitelný dashboard. Přizpůsobitelná hlášení dodají
možnost být o stavu infrastruktury rychle
v obraze a umožní vám tak plně se soustředit
na vyvstávající nezvyklosti v prostředí.
VYLEPŠENÉ! Chytrá upozornění
Zkraťte dobu nutnou k reakci a řešte problémy s chytrými, agregovanými upozorněními,
díky kterým už se nebudete muset probírat
několika upozorněními o problémech s jedinou původní příčinou.

Inovativní
ochrana dat
NOVĚ A EXKLUZIVNĚ! Acronis Active
Protection™
Proaktivně předchází nutnosti obnovení
a zároveň chrání systémy a data na nich před
ransomware útoky pomocí detekce, blokace
a reverze podezřelých změn v datech, zálohovacích souborech nebo v zálohovacích
agentech.
NOVĚ A EXKLUZIVNĚ! Acronis Notary™
Zajistěte autenticitu a integritu vašich záloh
ukládáním certifikátů s kontrolními součty
zálohovacích souborů v blockchain databázi
a detekcí snahy o provádění neautorizovaných změn ve vašich zálohách před
obnovením.
NOVĚ A EXKLUZIVNĚ! Acronis ASign™
Snižte míru nedorozumění mezi uživateli,
dodavateli a zákazníky aktivní podporou
autenticity dat s podpisy uloženými na
blockchainu.
Šifrování a heslování
Navyšte bezpečnost vašich záloh a metadat
využíváním at-source AES-256 šifrování a nevratně zašifrovaných hesel.
Výhoda cloudu
Získejte konkurenční výhodu a zjednodušte
své společnosti přechod k využívání cloudu
díky zabezpečení a migraci všech druhů
pracovní zátěže do cloudu a zpátky.

Jak instalace, tak řídící proces zálohování jsou velmi jednoduše proveditelné, a to i pro
nového uživatele. Unifikované rozhraní pro management navíc poskytuje skvělou
představu o tom, co se zrovna děje.
Bhavin Solgama
Qilnix

POUZE ACRONIS
BACKUP 12.5
Poskytuje hybridní cloudové a on-premise zabezpečení dat pro malé
a střední firmy a využívá web-based
rozhraní s podporou pro dotykové
displeje, s jehož pomocí lze zálohovat i obnovovat veškeré individuální
pracovní zátěže
Obsahuje Acronis Instant Restore,
jenž při spouštění záloh jakýchkoli
fyzických nebo virtuálních, Windows® nebo Linux® systémů jako
VMware nebo Hyper-V VM umožňuje snížení RTO na dobu sekund – na
pár kliknutí a bez potřeby pohotovostního hardware.
Díky proaktivní ochraně systémů
Acronis Active Protection není třeba
po ransomware útoku ani obnovovat systém. Jednoduše použitelné,
kompletní a dostupné řešení chrání
data na 21 typech fyzických, virtuálních a cloudových systémů, koncových bodů a mobilních zařízení.
Obsahuje Acronis Notary, který nastoluje validitu obnovení a zajišťuje
autenticitu a integritu vašich záloh
pomocí blockchainu, čímž také
zjednodušuje naplňování souladu
s právními regulacemi.
Dodává úplnou kontrolu nad
umístěním dat, systémů a záloh,
zjednodušuje dodržování regulací
a zajišťuje suverenitu vašich dat.
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SYSTÉMOVÁ PODPORA
Operating Systems for On-Premises Console
Installation
• Windows Server 2016, 2012/2012 R2, 2008/2008
R2*
• Windows Small Business Server 2011, 2008
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2
• Windows 10, 8.1, 8, 7
• Linux x86_64 with kernel from 2.6.18 to 4.9 and
glibc 2.3.4 or later
Microsoft Windows
• Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2,
2008, 2003 R2, 2003*
• Windows Small Business Server 2011, 2008, 2003
R2, 2003
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012 R2, 2012, 2008 R2,
2008, 2003
• Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3
Linux
• Linux with kernel from 2.6.9 to 4.9 and glibc 2.3.4
or later
• Various 32-bit (x86) and 64-bit (x86_64) Linux
distributions including:
• Red Hat Enterprise Linux 4.x - 7.3
• Ubuntu 9.10 - 16.04
• Fedora 11 - 23
• SUSE Linux Enterprise Server 10 - 12*
• Debian 4 - 8.5
• CentOS 5.x - 7.3
• CloudLinux 7, 7.1
• ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1
• Oracle Linux 5.x - 7.3 (including UEK)
Mac OS X / macOS
• OS X 10.08 or later*
Mobile Operating Systems
• iOS 8 or later
• Android® 4.1 or later
Cloud
• Office 365® mailboxes
• Amazon Web Services EC2® Instances
• Microsoft Azure® VMs

Hypervisors
• VMware vSphere ESX(i) 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1,
including vSphere Hypervisor (free ESXi)*
• Microsoft Hyper-V Server 2016, 2012 R2, 2012,
2008 R2, 2008
• Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2, 2012,
2008 R2, 2008 with Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8.1, 8 (x64) with Hyper-V
• Citrix XenServer® 4.1-6.5*
• Red Hat® Virtualization 2.2-4.0
• Linux KVM
• Oracle VM Server 3.0-3.3
Applications
• Oracle Database 12, 11*
• Microsoft Exchange Online
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 2010, 2007
– including clusterconfigurations
• Microsoft SQL Server® 2016, 2014, 2012, 2008 R2,
2008, 2005 – including cluster configurations
• Microsoft SharePoint® 2013, 2010 SP1, 2007 SP2,
3.0 SP2
Storage
• Local disks – SATA, SCSI, IDE, RAID
• Networked storage devices – SMB, NFS, iSCSI, FC
• Removable media – ZIP®, Rev®, RDX®, etc.
• External HDDs and SSDs – USB 3.0/2.0/1.1 and
IEEE1394 (Firewire)
• Tape drives, autoloaders, and libraries, including
media management and barcodesupport
• Acronis Cloud Storage
File Systems
• FAT16/32
• NTFS
• HFS+ *
• ReFS *
• ext2/ext3/ext4
• ReiserFS3, ReiserFS4 *
• XFS *
• JFS *
• Linux SWAP
Web Browsers
• Google Chrome® 29 or later
• Mozilla Firefox® 23 or later
• Opera 16 or later
• Windows Internet Explorer® 10 or later
• Microsoft Edge® 25 or later
• Safari® 8 or later (running in Apple OS Xand iOS)

Pro více informací prosím
navštivte www.acronis.cz
Acronis International GmBH
je v ČR a SR zastoupen společností
Zebra systems, s.r.o.,
Opavská 6230/29A,
708 00 Ostrava-Poruba,
Česká republika
Telefon: +420 596 912 961,
email: info@acronis.cz,
www.acronis.cz

