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Rzetelne dane — podstawa funkcjonowania firmy
Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez przesady można je nazwać
sercem przedsiębiorstwa. Dbanie o dane i zapewnienie ich stałej dostępności to
nie tylko kwestia wygody — to kwestia przetrwania. W ciągu ostatnich lat wraz ze
wzrostem ilości danych nastąpiła prawdziwa eksplozja zapotrzebowania na pamięć
masową. A wraz z nią zwiększyło się ryzyko poważnych awarii.
Przestoje sporo kosztują, a nieodwracalna utrata danych może być fatalna w
skutkach. W obecnym czasie firmom szczególnie potrzebne są naprawdę skuteczne
rozwiązania do odzyskiwania po awarii i ochrony danych. Niestety większość
rozwiązań dostępnych w branży jest przeznaczona dla dużych korporacji, co wiąże
się z dużą liczbą licencji, złożonymi mechanizmami zarządzania i sporymi kosztami.
A co mają zrobić małe i średnie firmy? Kto o nie dba? Kto tworzy przystępne cenowo,
niezawodne i bardzo proste rozwiązania na miarę ich potrzeb? Kto potrafi wskazać
im właściwą drogę na nowe obszary, takie jak wirtualizacja i środowisko chmurowe?
Kto pracuje na ich sukces?
Odpowiedź brzmi: my. I robimy to już dla 175 000 firm na całym świecie.

Nie tylko
najwięksi dostają
to co najlepsze!

C

ała nasza działalność skupia się na potrzebach małych i średnich
firm — takich jak Twoja. Tworzone przez nas rozwiązania są
przystępne cenowo, elastyczne i intuicyjne w obsłudze. Ale w
odróżnieniu od naszych słynnych konkurentów całą swoją ciężką pracę i
wszystkie inwestycje koncentrujemy na mechanizmach odzyskiwania po
awarii i ochrony danych. Istniejemy po to, by służyć firmom takim jak Twoja.
Gdy zdarzy się poważna awaria, możesz mieć pewność, że rozwiązania
Acronis umożliwią szybkie i niezawodne odzyskanie serwerów, stacji
roboczych lub laptopów na ten sam lub inny sprzęt bądź na maszyny
wirtualne. A dzięki naszym innowacyjnym narzędziom i technologiom, takim
jak opatentowane mechanizmy tworzenia obrazów dysku i przywracania
systemu od podstaw, możesz dysponować jednym zintegrowanym
rozwiązaniem do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych obrazów,
plików i maszyn wirtualnych oraz do obsługi aplikacji takich jak Microsoft®
Exchange Server, Microsoft SQL Server™ i innych.

Acronis Backup & Recovery 11
odpowiedź na najważniejsze problemy firm…
®

®

Prostota wszystkich operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
W każdej firmie jest już wystarczająco dużo spraw wymagających uwagi. Nikt nie chciałby do nich dokładać
skomplikowanych zadań administracyjno-obsługowych. Z programem Acronis® Backup & Recovery™ 11 nie jest
to konieczne. Jest on łatwy w instalacji i zarządzaniu oraz stanowi spójne koncepcyjne rozwiązanie z jednolitym,
łatwym w obsłudze interfejsem. W razie poważnej awarii nie trzeba panikować, ponieważ można szybko i łatwo
odzyskać potrzebne dane. Dodatkową zaletą programu Acronis Backup & Recovery 11 są funkcje szczegółowego
przeszukiwania i katalogowania kopii zapasowych, które zwykle występują tylko w aplikacjach dla dużych
przedsiębiorstw.
Łatwe tworzenie kopii zapasowych:
• Tworzenie wygodnych reguł upraszczających często wykonywane zadania
• Planowanie regularnych automatycznych operacji tworzenia kopii zapasowych za pomocą zaawansowanego
harmonogramu
Łatwe odzyskiwanie:
• Niemal natychmiastowe pełne odzyskiwanie danych przy użyciu narzędzia Instant Restore™
• Intuicyjne plany odzyskiwania po awarii, pomagające użytkownikowi w wykonaniu poszczególnych kroków
Program Acronis Backup & Recovery 11 to ucieleśnienie prostoty.
2

Elastyczny rozwój
Warunkiem sukcesów rynkowych każdej firmy jest zdolność
do rozwoju. Wymaga ona elastycznego rozwiązania, które na
każdym etapie sprosta aktualnym potrzebom biznesowym.
Być może w firmie konieczne będzie wprowadzenie nowych
aplikacji. Być może trzeba będzie ograniczyć wzrost ilości
danych, stosując opcjonalną deduplikację. Być może z czasem
zmianie ulegnie strategia tworzenia kopii zapasowych i
związane z nią zasady. Być może podjęta zostanie decyzja o
stopniowej migracji na maszyny wirtualne lub o wprowadzeniu
dodatkowej warstwy ochrony danych przez tworzenie kopii
zapasowych w środowisku chmurowym (cloud computing).
Wszystko to będzie możliwe z programem Acronis Backup &
Recovery 11. Niezależnie od charakteru i momentu zmian w
przedsiębiorstwie kompleksowe rozwiązanie firmy Acronis
umożliwi ich techniczną obsługę przy użyciu zintegrowanego,
łatwego w obsłudze oprogramowania.
Cechą wyróżniającą program Acronis Backup & Recovery
11 jest to, że powstał on na ujednoliconej platformie. Za
jej pośrednictwem wszystkie funkcje, aplikacje i moduły
współużytkują kod sprawdzonego i szeroko stosowanego
mechanizmu tworzenia obrazów dysku, stworzonego i
rozwijanego przez firmę Acronis od 2002 roku. Zapewnia to
pełną obsługę środowisk fizycznych i wirtualnych, a także
różnych rodzajów sprzętu i systemów operacyjnych w ramach
jednego ujednoliconego rozwiązania.

Wysoka wartość, niski koszt
Oferując zaawansowane możliwości po przystępnej cenie,
program Acronis Backup & Recovery 11 ogranicza przestoje
przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania
(TCO). Nie trzeba obciążać firmowego budżetu różnymi
dostawcami i licencjami ani wieloma umowami serwisowymi.
Jedno rozwiązanie zaspokaja wszystkie potrzeby firmy
związane z odzyskiwaniem po awarii i ochroną danych.

NOWOŚĆ!
Odzyskiwanie po awarii czy ochrona
danych? Już nie trzeba już wybierać!
Acronis łączy zalety obu funkcji!
Metoda skoncentrowana na systemie:
funkcje odzyskiwania po awarii,
wykorzystując technologię tworzenia
obrazów dysku, przywracają wszystkie
dane, pliki, aplikacje i systemy
operacyjne do stanu z określonej
chwili. W ten sposób infrastruktura
firmowa odzyskuje sprawność w czasie
w liczonym w minutach, a firma może
wznowić przerwaną działalność.
Metoda skoncentrowana na danych:
funkcje ochrony danych umożliwiają
zabezpieczenie, odzyskiwanie, zarządzanie i wyszukiwanie poszczególnych
plików z kopii zapasowej, niezależnie od
ich położenia w archiwum kopii zapasowych.
Obie metody mają swoje zalety. Jednak
dotąd firmy musiały kupować osobne
produkty oraz osobno nimi zarządzać i je
obsługiwać. To się zmieniło. W programie
Acronis Backup & Recovery 11 obie
funkcje zostały w pełni zintegrowane w
ramach jednego rozwiązania.

Co więcej, znaczne oszczędności czasu i pieniędzy zapewnia
sama efektywność dostępnych funkcji. Na przykład opcjonalny
moduł deduplikacji stworzony przez firmę Acronis pozwala
ograniczyć nawet o 90% ilość miejsca wymaganego do
przechowywania danych oraz zmniejszyć wykorzystanie
przepustowości sieci. Przez połączenie wszystkich tych
czynników program Acronis Backup & Recovery 11 pozwala
osiągnąć szybki zwrot z inwestycji, zapewniając przy tym
ochronę, dostępność danych i poczucie bezpieczeństwa.
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Jedno zaawansowane
rozwiązanie na każdą
potrzebę!
Niezależnie od tego, czy Twojej firmie potrzebne jest
przystępne autonomiczne rozwiązanie dla lokalnych serwerów lub stacji roboczych, czy zaawansowane funkcje
scentralizowanego zarządzania, program Acronis Backup & Recovery 11 to właściwy wybór. Do tego ułatwiamy
płynne przejście od środowiska fizycznego do wirtualnego i chmurowego — bez skomplikowanych procedur i
wysokich kosztów.

Standardowo
Autonomiczne wersje programu Acronis Backup &
Recovery 11 to właściwa odpowiedź na potrzeby
związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem po awarii. Korzystając z łatwej w obsłudze, opatentowanej przez firmę Acronis technologii
tworzenia obrazów dysku, serwery i stacje robocze
można przywracać w czasie liczonym w minutach, a
nie godzinach lub dniach, eliminując w ten sposób
dłuższe przerwy w działalności. Firmowe systemy
operacyjne, aplikacje i pliki są chronione przed różnego rodzaju zdarzeniami — od utraty pojedynczych
plików po awarię całego systemu na skutek klęski
żywiołowej, błędu człowieka lub kradzieży.

Scentralizowane i zdalne zarządzanie
Zaawansowane wersje programu Acronis Backup &
Recovery 11 należy wybrać, jeśli konieczne jest zarządzanie wieloma serwerami, stacjami roboczymi
lub maszynami wirtualnymi w jednej lub kilku lokalizacjach albo wyszukiwanie plików, folderów lub
pojedynczych pozycji bazy danych, takich jak wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej. Centralny
serwer zarządzania pozwala uprościć i odpowiednio
kontrolować operacje tworzenia kopii zapasowych i
odzyskiwania danych na tysiącach komputerów.

Ulepszenie! Obsługa wirtualizacji
Acronis sprawia, że wirtualizacja to pestka. Na
hoście fizycznym można umieścić dowolną liczbę maszyn wirtualnych — jedna niedroga licencja
programu Acronis Backup & Recovery 11 Virtual
Edition umożliwia nieograniczoną liczbę migracji
z i na hosta. Po umieszczeniu agenta na maszynie
wirtualnej zarządza się nią tak samo jak komputerem fizycznym. Ponadto korzystając z jednego
agenta dla platformy VMware® vSphere® lub Microsoft Hyper-V®, można jednocześnie zarządzać
wszystkimi maszynami wirtualnymi znajdującymi
się na hoście, upraszczając administrację i obniżając koszty stałe

Obsługa środowiska chmurowego
Jakie możliwości daje firmie środowisko chmurowe
(cloud computing)? Acronis pomaga postawić
pierwsze „kroki w chmurach”, umożliwiając
tworzenie kopii zapasowych w magazynie online.
Gdy ta metoda sprawdzi się w firmie, można
stopniowo zwiększać stopień wykorzystania
technologii chmurowych. Identyczny interfejs
występujący we wszystkich środowiskach upraszcza
i ułatwia korzystanie z naszych rozwiązań.
Acronis Backup & Recovery 11 Online udostępnia
przystępne cenowo i w pełni bezpieczne zdalne
centrum danych. Na początek można skorzystać z
usługi tworzenia początkowej kopii zapasowej w
magazynie, czyli wysłać dysk z danymi do naszego
centrum, w którym dane zostaną przesłane na serwer
z myślą o przyszłym odzyskaniu. W razie awarii
firma będzie mogła łatwo pobrać dane i wznowić
normalną działalność. Dostępna jest również usługa
odzyskiwania dużej ilości danych, w ramach której
dane są przesyłane do firmy na dysku w terminie
określonym umową SLA.

Ulepszenie! Obsługa aplikacji
Wersje specjalne programu Acronis Backup &
Recovery 11 dla programów Microsoft Exchange
Server* i SQL Server* oferują liczne udoskonalenia.
Oprócz wyszukiwania i przywracania wiadomości
e-mail i plików można również przywrócić całą bazę
danych programu Exchange w razie jej utraty lub
uszkodzenia. Gdy wystąpi poważna awaria, w razie
potrzeby można cały serwer Exchange odzyskać od
podstaw na sprzęcie innego typu.
* Dostępne w przyszłych wersjach
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Rodzina produktów Acronis Backup & Recovery zawiera kilka modułów opcjonalnych, które zwiększają
możliwości odzyskiwania po awarii i ochrony danych
oraz odpowiadają konkretnym potrzebom przedsiębiorstw.

Nieograniczone
możliwości!
Zmiana sprzętu? Żaden problem.
Acronis® Universal Restore™

Odciążyć pamięć masową!
Acronis® Backup & Recovery® 11 Deduplication

Acronis Universal Restore umożliwia przywrócenie
wszystkich danych i aplikacji na zupełnie nowy (lub
zapasowy) serwer, stację roboczą lub laptop, który
marką, modelem lub zainstalowanymi elementami
różni się od urządzenia źródłowego. Moduł rejestruje
wszystkie parametry systemu, więc nie jest potrzebna zmiana konfiguracji. Wystarczy podczas procesu przywracania zastosować wymagane sterowniki
urządzeń.

Firmowe dane zapisane w kopiach zapasowych zawierają zazwyczaj sporo zduplikowanych plików i mogą
zajmować ogromną ilość miejsca w pamięci masowej.
Ale inteligentne mechanizmy deduplikacji ograniczają
marnotrawstwo u źródła albo w lokalizacji docelowej.

Dodatkowa ochrona „z góry”.
Acronis® Backup & Recovery® 11 Online
Środowisko Acronis Cloud umożliwia przechowywanie
kopii zapasowych w bezpiecznej lokalizacji zdalnej.
Nasza usługa online jest bezpieczna, praktyczna i
niedroga. Ponadto wszystkie przesyłane dane są
w pełni zabezpieczone przy użyciu szyfrowania
stosowanego w administracji publicznej. Co więcej,
płaci się tylko zryczałtowaną opłatę za każdy
komputer zależną od wymaganego miejsca w
magazynie online.

Wysoka jakość usług.
Acronis® Advantage™ — usługi pomocy technicznej i konserwacji
Acronis zapewnia obsługę techniczną na najwyższym
światowym poziomie za cenę dostosowaną do
firmowych potrzeb. Dostępna jest pomoc techniczna
w modelu subskrypcyjnym, pomoc do poszczególnych
zdarzeń, a także materiały samoobsługowe w postaci
internetowej bazy wiedzy. Subskrypcja zapewnia
bezpłatne aktualizacje do nowych wersji produktu i
przez pierwszy rok jest bezpłatna. Program Acronis®
Advantage™ Standard umożliwia dostęp do pomocy
technicznej przez telefon oraz za pośrednictwem
poczty e-mail i czatu przez pięć dni w tygodniu w
normalnych godzinach pracy (czasu EST), a Acronis
Advantage Premier zapewnia pomoc techniczną nonstop.

Sposób działania
Dyski
Pliki

Acronis Backup & Recovery 11
Ujednolicona platforma
• Jednoprzejściowe kopie zapasowe

Maszyny
wirtualne

Taśmy

Napędy SCSI,
autoloadery,
biblioteki

Pamięć dyskowa

• Zarządzanie scentralizowane

Microsoft
Exchange

CIFS, NFS, FTP,
SFTP, iSCSI, ASN

• Katalogowanie, wyszukiwanie
• Monitorowanie, raportowanie

Microsoft
SQL Server

• Zautomatyzowane zachowywanie
• Staging, obsługa wielu lokalizacji
• Deduplikacja

Chmura

Bezpieczne
centrum danych
poziomu 3

Odzyskiwanie po awarii • Ochrona danych • Migracja

Windows, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualisation,
Parallels Server 4 Bare Metal
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Które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom
Twojej firmy?
Pojedyncze komputery

Funkcje

Workstation

Server for
Windows

Server for
Linux

Zarządzanie scentralizowane i zdalne
Advanced
Workstation

Advanced
Server

Advanced
Server
SBS
Edition

Virtual
Edition

Online
Dla stacji
roboczych

Dla
serwerów

Dla
maszyn
wirtualnych

Kopie zapasowe obrazów
Kopie zapasowe plików

*

Przywracanie od podstaw
Plan odzyskiwania po
awarii ze wskazówkami
Tworzenie kopii zapasowych na dysku/w udziale
sieciowym
Tworzenie kopii zapasowych na taśmie i w
bibliotekach taśm
Tworzenie kopii zapasowych w magazynie
Acronis Online Storage
Zarządzanie zdalne i
scentralizowane
Katalogowanie i wyszukiwarka kopii zapasowych
Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i
odzyskiwanie maszyn
wirtualnych
Nieograniczona liczba
maszyn wirtualnych na
hoście
Przywracanie na inny
sprzęt

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Deduplikacja danych

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Obsługiwane systemy operacyjne**
Windows 7 / Vista /
XP / 2000Pro
• Windows Server
2008/2008 R2
• Windows Server
2003/2003 R2
• Windows 2000 Server
• Windows Small
Business Server 2011
• Windows Small
Business Server 2008
• Windows Small
Business Server
2003/2003 R2"
Linux
* Wymaga zainstalowania agenta na maszynie wirtualnej.
** Więcej informacji na temat systemów operacyjnych obsługiwanych przez poszczególne komponenty programu można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Acronis.
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Lista korzyści dla małych i średnich firm
Dlaczego Acronis to oczywisty wybór? Oto 10 powodów:
Szybkie i niezawodne odzyskiwanie działających komputerów w czasie liczonym w minutach, a nawet
sekundach
Funkcje odzyskiwania po awarii i ochrony danych dostępne standardowo w jednym rozwiązaniu
Jedno kompleksowe rozwiązanie do obsługi wszystkich rodzajów środowisk, platform i nośników
Łatwe przejście od środowiska fizycznego do wirtualnego i chmurowego
Rozwiązanie niezależne od konkretnego typu komputera lub sprzętu
Deduplikacja zwalniająca miejsce w pamięci masowej i zwiększająca wydajność
Funkcje klasy korporacyjnej dostępne małym i średnim firmom bez wydzielonych zasobów IT
Jedna przystępna cenowo licencja od jednego dostawcy — niższy całkowity koszt posiadania
Elastyczna oferta pomocy technicznej, zabezpieczająca inwestycję w oprogramowanie
Firma całkowicie skoncentrowana na funkcjach odzyskiwania po awarii i ochrony danych dla małych i
średnich przedsiębiorstw

Najważniejsze cechy i funkcje
Zintegrowane funkcje odzyskiwania po awarii, tworzenia kopii zapasowych, ochrony danych,
wyszukiwania, katalogowania i obsługi aplikacji
• Rozbudowane funkcje katalogowania i wyszukiwania, zapewniające precyzyjny dostęp do danych we wszystkich
kopiach zapasowych
• Przystosowanie do integracji z modułami Acronis przeznaczonymi do granularnego odzyskiwania danych
aplikacji, takich jak Microsoft Exchange Server i Microsoft SQL Server

Środowisko fizyczne, wirtualne i chmurowe w jednym rozwiązaniu
• Obsługa stacji roboczych i serwerów, platform fizycznych i wirtualnych, systemów Windows® i Linux® oraz
dysków, taśm i środowiska chmurowego

Znakomita obsługa wirtualizacji
• Nieograniczona liczba maszyn wirtualnych na hoście fizycznym oraz nieograniczone migracje P2V, V2V i V2P
• Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych, zmniejszające ilość potrzebnych zasobów i upraszczające obsługę
• Obsługa platform VMware®, Hyper-V®, Citrix®, Red Hat® i Parallels®.

Szybkie przywracanie systemu operacyjnego, aplikacji, plików i danych
•
•
•
•

Instalacja bez ponownego rozruchu
Możliwość łatwego odzyskania systemu na ten sam lub inny sprzęt, w tym na maszyny wirtualne
Możliwość korzystania z odzyskiwanego systemu podczas przywracania danych
Możliwość mobilnego odzyskiwania komputerów przenośnych

Bezpieczne, łatwe, scentralizowane zarządzanie
• Intuicyjny interfejs użytkownika, ułatwiający instalację, konfigurację i wdrażanie
• Zarządzanie wszystkimi operacjami tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych za pomocą jednej
konsoli w dowolnym miejscu sieci
• Rozbudowane raporty usprawniające zarządzanie
• Uwierzytelnianie użytkowników i szyfrowanie (AES-256) — bezpieczny dostęp, przechowywanie i przesyłanie danych

Wyeliminowanie nadmiarowych danych
• Deduplikacja na poziomie plików i bloków, zmniejszająca zapotrzebowanie na pamięć masową nawet o 90%
7

Firma Acronis to czołowy dostawca łatwych w obsłudze rozwiązań do odzyskiwania danych po awarii oraz
ochrony danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych. Dzięki opracowanej przez Acronis
technologii tworzenia obrazów dysku korporacje, małe i średnie firmy oraz użytkownicy indywidualni mogą
chronić swoje cyfrowe materiały. Stosując oprogramowanie Acronis do odzyskiwania po awarii, wdrażania
systemów oraz migracji, użytkownicy chronią swoje cyfrowe zasoby, zapewniają ciągłość działalności i
ograniczają przestoje. Oprogramowanie firmy Acronis jest sprzedawane w ponad 90 krajach i dostępne w
14 wersjach językowych
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.acronis.pl.
Acronis na Twitterze: http://twitter.com/acronis.
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