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 Disaster
Recovery Cloud
Integrované zálohovací a Disaster Recovery
řešení navržené pro poskytovatele služeb

Součást Acronis
Data Cloud

Acronis Disaster Recovery Cloud je samoobslužné řešení na klíč postavené
na základech Acronis Backup Cloud, jež ochrání nejdůležitější procesy vašich
zákazníků a umožní okamžité obnovení jejich IT systémů, aplikací a dat za využití
cloudové infrastruktury Acronis.

V Acronis Data Cloud naleznou
poskytovatelé služeb jediné řešení,
které jim umožní nabídnout služby
Backup, Disaster Recovery a File
Sync & Share svým zákazníkům.

Poskytovat Disaster Recovery služby je nyní stejně jednoduché
jako ABC (Acronis Backup Cloud)

Najděte nové zákazníky, posilte
věrnost stávajících a díky dalším
poptávaným službám zvyšte
spolehlivost ochrany dat.

Jednoduché, intuitivní řešení.
Používejte webovou konzoli k většině
činností jako jsou konfigurace sítě,
testování, failover, failback.
Jediné řešení, které pokrývá
potřeby menších a středně velkých
podniků. Umožňuje obnovení po
havárii pro jakékoli SMB včetně
podpory Windows® a Linux®,
nejrozšířenějších hypervizorů
a aplikací.
Průběžné, jednoduché účtování.
Plaťte jen za ty servery, které jsou
chráněné Acronis Disaster Recovery
Cloudem a jen tehdy, když ochranu
potřebujete. Dokud obnovovací
server neběží, za výpočetní zdroje nic
neplatíte.

Hostováno Acronisem. Využívejte
datová centra Acronis Cloud jako
sekundární úložiště pro obnovení
s nulovými kapitálovými investicemi
do hardware nebo software.
Postaveno na základech Acronis
Backup Cloud. Během pár chvil
přidejte k vaší zálohovací službě
službu disaster recovery a využívejte
pro obě stejného agenta, webovou
konzoli, replikaci, zálohovací úložiště
a cloudovou infrastrukturu.
Jednoduchá správa účtů zákazníků.
Využívejte výhod okamžitého
vyúčtování služeb a integrace nástrojů
PSA, RMM a RESTful API ke správě
účtů a hlášení o využívání služby přes
cloudovou konzoli.
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Obnovení po havárii pro jakoukoli pracovní zátěž
Fyzické a virtuální stroje

Windows

Linux

Platformy virtualizace

VMware vSphere®
Microsoft Hyper-V®

Linux KVM
Red Hat® Virtualisation

Zálohování a obnovení s podporou aplikací

Microsoft Exchange
Microsoft SQL Server®

Microsoft SharePoint®
Microsoft Active Directory®

Cloudové servery pro replikaci aplikací
v reálném čase

Pro aplikace se zabudovanou replikací typu SQL Server AlwaysOn

Cloudové i lokální obnovení
Okamžitý offsite failover do Acronis Cloud Recovery
úložiště
V případě komplexního lokálního výpadku můžete během
pár minut přepojit produkční pracovní zátěž na stroje
v datových centrech Acronis Cloud a umožnit tak svým
zákazníkům návrat k práci.
Lokální obnovení s Acronis Insant Restore TM
V případě selhání jednoho serveru můžete stroj obnovit
lokálně. Všechny fyzické a virtuální, Windows a Linux
zálohy systémů lze spustit jako VMware virtuální stroj
(VM).

Výhody řešení
Kompletní ochrana společnosti
Vše v jednom: Zálohování, obnovení po havárii a pokročilá
ochrana proti ransomware.
Přímočará konfigurace sítě
S využitím VPN virtuální appliance Acronis a schopnosti
automatického zjišťování parametrů sítě můžete
jednoduše rozšířit sítě vašich klientů do Acronis cloudu
a poskytnout jim tak transparentní vzdálený přístup
k serverům pro obnovení.

Izolované testovací prostředí
Pro nerušené testování failover situace zapněte servery
pro obnovení v testovacím prostředí Acronis cloudu
a v testování pokračujte v prostředí izolovaném
od vaší produkční sítě.
Originální IP adresy během failover
Server pro obnovení je vždy dostupný ze zákazníkovy
místní sítě i z internetu na přiřazené produkční IP adrese.
Cloudové servery pro replikaci na úrovni aplikací
Pro aplikace se zabudovanou replikační technologií lze
virtuální stroje do Acronis cloudu rychle přidávat pomocí
sady Windows a Linux VM šablon k hostování replik
aplikací. Tyto virtuální stroje můžete do Acronis cloudu
také zálohovat.
Intuitivní webová konzole
K provádění většiny aktivit spojených s obnovením po
havárii včetně konfigurace sítě, testingu, failover a failback
můžete používat Acronis hostovanou webovou konzoli
s podporou pro dotykové obrazovky.
Řešení na míru poskytovatelům služeb
Acronis Disaster Recovery Cloud obsahuje širokou sadu
funkcí pro poskytovatele služeb, včetně multi-tenantní
architektury, reportování po zákaznících, RESTful API
a integraci s automatizačními účetními systémy.
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