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LUNYS BEZPEČNĚ UKLÁDÁ ČERSTVÁ DATA
DÍKY TECHNOLOGII ACRONIS

O SPOLEČNOSTI LUNYS
Lunys, s.r.o. je přední slovenská společnost, která se zabývá dovozem a distribucí
čerstvého a baleného ovoce a zeleniny na Slovensku. Hlavní sídlo společnosti se
nachází v Popradu (od roku 1994) a pobočka v Bratislavě (od roku 2003). Portfolio produktů pochází z přímého dovozu, zejména z Holandska, Itálie, Španělska,
Rakouska či Maďarska. Během sezóny společnost rovněž dodává ovoce a zeleninu od slovenských dodavatelů. Zboží společnost přepravuje v rámci celého
Slovenska, když ročně přepraví přes 28 tisíc tun zboží. Má skladovací kapacity
o ploše 7 500 m2 a zaměstnává 300 pracovníků.

VÝZVY: CITLIVÁ DATA V BEZPEČÍ
Lunys využívá podnikový systém Karat nad databází Microsoft SQL, kde jsou uložena kritická data. V rychloobrátkovém odvětví je nepřetržitý přístup k datům
otázkou kontinuity podnikání, proto jsou kritická data pečlivě zálohována. Po
nasazení virtualizace přišel další úkol, který společnost musela vyřešit, a to bylo
zálohování virtuálních strojů které běží na platformě VMware. V podniku používali software Veeam Backup, ale protože překročili počet slotů a Veeam neposkytl
výhodnou nabídku k rozšíření licencí, rozhodli se otestovat produkt od společnosti Acronis.

JEDNODUCHÉ A KOMPATIBILNÍ ŘEŠENÍ
Vedle zálohování virtualizovaných strojů Lunys rovněž využíval Acronis Backup
12 k zálohováni stanic, se kterým byli zákazník velmi spokojen a předpokládal,
že i nástroj na zálohováni virtualizovaných prostředí bude mít podobné kvality.
V tom se skutečně nemýlili a po otestování Acronis Backup Advanced se rozhodli
přejít od Veeam Backup na řešení Acronis, konkrétně k nasazení 4 licencí Acronis Backup Advanced for VMware 11.7 za mnohem výhodnějších podmínek, než
byla předchozí nabídka. Rozhodnutí byla také ovlivněno skvělou podporou firmy
Zebra systems, výhradního dodavatele řešení Acronis na český a slovenský trh,
která dokázala objasnit veškeré funkčnosti při testování produktu Acronis Backup Advanced.

SPOLEČNOST:
Lunys s.r.o
ODVĚTVÍ:
přeprava ovoce a zeleniny
HLAVNÍ VÝZVY:
• potřeba nepřetržitého přístupu
k datům
• virtualizace podnikového
informačního sytému
• nemožnost replikace
virtuálních strojů
• nevýhodná nabídka na rozšíření
původního zálohovacího řešení
ŘEŠENÍ:
Acronis Backup Advanced
KLÍČOVÉ PŘÍNOSY:
• optimálnější náklady
na zálohovací řešení
• efektivnější archivace záloh
díky deduplikační technologii
• ušetření kapacit v NAS úložišti
• obnova virtuálního stroje
na záložní server
• maximální dostupnost
kritických dat
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Řešení Acronis Backup Advanced for WMware kombinuje image zálohování prostřednictvím agentů i bez agentů a bezchybnou
integraci do VMware prostředí k rychlému a jednoduchému zachycení celého systému. Je licencován per fyzického ESX(i) hostitele
a snižuje tak náklady na ochranu dat ve VMware prostředí. Zahrnuty jsou přitom všechny funkce; neexistují žádné úrovně, add-ons, ani žádné jiné skryté náklady. Acronis Backup Advanced dovoluje během okamžiku obnovit jednotlivé soubory, data aplikací
nebo celý virtuální stroj – vše z jedné zálohy. Rovněž nabízí flexibilitu při obnově do původní anebo nové lokace, včetně obnovy na
úplně odlišný hypervizor.

PŘÍNOSY
Kromě výrazně příznivějších pořizovacích nákladů očekává společnost Lunys od řešení Acronis Backup Advanced samozřejmě
i efektivnější archivaci záloh díky deduplikační technologii, čímž ušetří také kapacity v NAS úložišti. Navíc chce zákazník využívat
pokročilejší funkce jako např. obnovení virtuálních strojů na záložní server po skončení archivace, což Acronis umožňuje, ale
Veeam takovouto možnost neměl. Přechod na technologii Acronis zákazníka posune o něco dále ve využívaní moderních archivačních nástrojů a ve finále umožní chránit kritická firemní data za optimálnější celkové náklady a vstřícnější podporu.
„Naše společnost dodává zboží, které podléhá rychlé zkáze, a proto je pro nás kriticky důležité mít rychlý a nepřetržitý přístup
k aktuálním datům. V případě výpadku systému a nedostupnosti dat by se naše ztráty počítaly v tisícovkách EUR za každou
hodinu, a proto je pro nás je dostupnost absolutně klíčový faktor. Díky předchozí pozitivní zkušenosti s technologiemi Acronis při
zálohování pracovních stanic jsme se rozhodli nasadit řešení Acronis Backup Advanced i pro zálohování virtuálních strojů. Toto
řešení nám umožní po provedení zálohy obratem obnovit virtuální stroj na záložní server tak, abychom v případě výpadku mohli
co nejdříve spustit záložní systém a eliminovat jeho následky,“ řekl Pavel Rigo, správce IT a programátor ve společnosti Lunys s.r.o.

O společnosti Acronis
Acronis poskytuje řešení pro zálohování dat i obnovu po haváriích. V současné době chrání data více než 5 milionů jednotlivců
a 500 000 podniků ve 145 zemích světa. Zákazníkům poskytuje komplexní a bezpečné zálohy všech souborů, aplikací a operačních
systémů napříč všemi prostředími včetně virtuálních, fyzických, cloudových i mobilních.
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