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CTERA Networks specjalizuje się w  systemach do magazynowania i  ochrony danych, realizo‑
wanych za pośrednictwem lokalnego oraz zdalnego systemu kopii zapasowej i zabezpieczenia 
danych − platformy Cloud Attached Storage®, czyli hybrydowego rozwiązania składającego się 
z usług tzw. „chmury” oraz montowanego po stronie klienta sprzętu do przechowywania danych. 

EPA Systemy sp. z o.o.
Jest doświadczonym i działającym na ogólnopolskim rynku dystrybutorem zaawansowanych 
technologicznie produktów IT. Spółka dostarcza sprzęt do wszystkich liczących się firm informa‑
tycznych w kraju. Systematycznie buduje swoją pozycję pewnego  partnera biznesowego, spraw‑
dzonego doradcy i integratora. Oferta EPA Systemy obejmuje m.in. produkty z segmentu pamięci 
masowych. Jako oficjalny i wyłączny dystrybutor CTERA w Polsce, gwarantujemy atrakcyjne ceny, 
pełne wsparcie techniczne oraz pomoc we wdrożeniu.
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Jak to działa
Rozwiązani CTERA obejmuje:
• Serwer NAS od CTERA instalowany w siedzibie klienta
• Agentów, oprogramowanie instalowane na laptopach, stacjach 

roboczych i serwerach
• Aplikacje na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android do 

bezpiecznej synchronizacji danych
• CTERA Portal realizuje usługę chmury, która umożliwia 

scentralizowane zarządzanie serwerami CTERA, komputerami 
z Agentami CTERA i urządzeniami mobilnymi

Główne zalety rozwiązań CTERA

Konsoliduje storage, backup i BYOD
Jeden system rozwiązuje problem z archiwizacją, zabezpieczeniem, 
zarządzaniem, synchronizacją i udostępnianiem danych w firmie.

Kompleksowa, dwupoziomowa ochrona danych
Backup laptopów, stacji roboczych i serwerów (Windows, Mac 
i Linux) lokalnie i do chmury.

Backup lokalny
• Pliki i obrazy dysków
• Exchange, SQL, AD, Hyper-V
• Automatyzacja procesów
• Wersjonowanie
• Windows, Mac, Linux

NAS
• RAID 0/1/5/6
• NFS, CIFS, AFP, FTP, 
• Rsync, iSCSI, WebDAV
• Integracja z AD
• Migawki wolumenów

Replikacja do chmury
• AES-256 + SSL+ SHA-1
• De-duplikacja
• Optymalizacja pasma
• Przyrostowa
• Zaawansowane filtry

Prywatna chmura
• Scentralizowane zarządzanie
• Single Sign-On
• Object storage
• Prosta obsługa
• Skalowalność

Router

Stacje Robocze Laptopy Urządzenia Mobilne

Serwer CTERA

Serwery

Chmura w gotowości
Wbudowane usługi backupu i synchronizacji danych w chmurze, które 
możesz aktywować, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba

Profesjonalne zabezpieczenia
Dane są szyfrowane kluczem AES-256 w połączeniu z ochroną hasłem 
oraz znacznikiem SHA-1 i przesyłane w tunelu SSL 128-bitowym

Dlaczego rozwiązania CTERA?

Dane, które gromadzisz w firmie lub w domu, mają dla Ciebie ogromną 
wartość. Rozumiemy to doskonale i dlatego proponujemy kompletny system 
do przechowywania, udostępniania i zabezpieczenia plików. Decydując się 
na nasze rozwiązania masz pewność, że Twoje dane będą dla Ciebie zawsze 
dostępne i bezpieczne. Będziesz mógł z nich korzystać o każdej porze 
i praktycznie z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu, a kopia Twoich 
danych będzie zabezpieczona w najlepszy możliwy sposób.

Rozwiązania oparte na klasycznej metodzie tworzenia kopii zapasowych 
wykorzystują zazwyczaj zupełne rozdzielenie dostawcy serwera, systemu 
pamięci masowej i oprogramowania. Powoduje to często problemy 
z prawidłową konfiguracją, kompatybilnością i możliwościami rozbudowy 
oraz zarządzania całym systemem jako kompletnym systemem. Najgorsze jest 
jednak to, że w takim systemie w przypadku jakichkolwiek problemów ciężko 
ustalić, kto za problemy odpowiada: dostawca oprogramowania czy sprzętu?

W przypadku rozwiązań Ctera otrzymujemy kompletny system, gotowy do 
pracy praktycznie od razu po wyjęciu z opakowania. Na podstawie naszych 
doświadczeń z wdrożeniami rozwiązań Ctera, możemy stwierdzić, że pełny 
proces uruchomienia systemu na 20  ‑30 stanowiskach oraz serwerze zajmuje 
nie więcej niż 3  ‑4 godziny.



Oprogramowanie CTERA  
– klucz do sukcesu i bezpieczeństwa

CTERA PC Agent
Oprogramowanie PC Agent instaluje się na każdym zabezpieczanym komputerze. Aplikacja odpowiada za tworzenie kopii zapasowej i jej trans-
fer przez sieć do serwera. Godziny jej pracy określa harmonogram. PC Agent uruchamia się automatycznie wraz ze startem systemu. Działa w tle 
i  użytkownik komputera nie zauważa działalności programu. PC Agent wykonuje kopię na otwartych plikach dzięki czemu użytkownik podczas 
wykonywania kopii może swobodnie pracować.

System CTERA - skalowalne  
rozwiązania dla każdego!

Dane, które gromadzisz w firmie lub w domu, mają dla Ciebie ogromną wartość. 
Rozumiemy to doskonale i  dlatego proponujemy kompletny system do 

przechowywania, udostępniania i  zabezpieczenia plików. Decydując 
się na nasze rozwiązania masz pewność, że Twoje dane będą dla 

Ciebie zawsze dostępne i  bezpieczne. Będziesz mógł z  nich 
korzystać o  każdej porze i  praktycznie z  każdego miejsca, 

gdzie jest dostęp do internetu, a  kopia Twoich danych 
będzie zabezpieczona w najlepszy możliwy sposób.

Rozwiązania oparte na klasycznej metodzie two-
rzenia kopii zapasowych wykorzystują zazwyczaj 
zupełne rozdzielenie dostawcy serwera, systemu 
pamięci masowej i  oprogramowania. Powoduje 
to często problemy z  prawidłową konfiguracją, 
kompatybilnością i  możliwościami rozbudowy 
oraz zarządzania całym systemem jako kom-

pletnym systemem. Najgorsze jest jednak to, że 
w takim systemie w przypadku jakichkolwiek pro-

blemów ciężko ustalić, kto za problemy odpowiada: 
dostawca oprogramowania czy sprzętu?

W przypadku rozwiązań Ctera otrzymujemy kompletny 
system, gotowy do pracy praktycznie od razu po wyjęciu 

z opakowania. Na podstawie naszych doświadczeń z wdroże-
niami rozwiązań Ctera, możemy stwierdzić, że pełny proces uru-

chomienia systemu na 20  -30 stanowiskach oraz serwerze zajmuje nie 
więcej niż 3  -4 godziny.

CTERA Serwer C400

Jest wydajnym modelem serwera CTERA i jednym z naj-
lepszych pod względem funkcji archiwizacji danych na 
świecie. Pojemność dyskowa serwera do 24TB przy dyskach 
SATA 3,5”, wydajny procesor Intel D510, pamięć 1GB RAM 
i dwie karty sieciowe 1GBit/sek. W zestawie profesjonalne 
oprogramowanie do backupu (50 licencji) oraz odzyskiwa-
nia danych i całych systemów operacyjnych z centralnym 
zarządzaniem i kontrolą.

• Obsługiwane dyski 4 x HDD 3.5” SATA II
• Karty sieciowe 2 x 1Gbit/s
• RAID 0/ 1/ 5/ 6 oraz JBOD
• System plików EXT3/NEXT3, FAT32, NTFS,
• Protokoły sieciowe dla wszystkich systemów
• Możliwość pracy w trybie iSCSI target
• Szyfrowanie dysków AES-256 AES ESSIV
• Obudowa do zabudowy w szafie typu RACK
• Agregacja linków IEEE 802.3AD
• Do 100 PC Agentów
• Do 10 Serwer Agentów



Jeżeli administrator nie przydzieli użytkownikowi uprawnień, 
nie może on wyłączyć programu ani zmienić jego ustawień. 
Dostępne są filtry zabezpieczanych plików – wybrać można 
rozszerzenia, które mają być kopiowane lub nie. Dostępna 
jest także opcja wykonania i  zabezpieczenia obrazu całej 
partycji z możliwością odzyskania jej na innym komputerze 
(kopia typu Bare Metal Recovery dostępna jest dla systemów 
operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Serwer Windows 
2008(R2), 2012(R2) i Windows 8). Zabezpieczane pliki mają 
znaczniki czasowe umożliwiające odzyskanie wersji z  okre-
ślonej godziny/daty – jest to realizowane przy pomocy tzw. 
migawek (snapshotów).
Aplikacja wspiera transfer w sieci gigabitowej, a transmito-
wane przez LAN dane są przez PC Agenta szyfrowane kluczem 
SSL 128 Bit. Metoda wykonywania kopii danych wykorzystu-
ję zasadę deduplikacji. Całością pracy aplikacji zarządzać 
może administrator bezpośrednio z poziomu serwera. Admi-
nistrator posiada wgląd w informacje, jaki komputer i kiedy 
wykonał kopię danych, ma również zdalny dostęp do usta-
wień PC Agenta na komputerze pracownika. PC Agent potrafi 
wykonywać backup przez sieć WAN oraz wspiera wykonywa-
nie kopii danych w tzw. chmurze.

CTERA SERVER Agent
Specjalizowane i  dedykowane oprogramowanie do tworze-
nia i  odzyskiwania kopii zapasowych ze stacji robocznych 
i  serwerów połączonych do dysków sieciowych CTERA. 
Oprogramowanie Ctera Agent Server współpracuje z  syste-
mami operacyjnymi Windows Serwer 2000, 2003, 2008(R2), 
2012(R2) w wersjach 32  -bitowych oraz 64  -bitowych i dzia-
ła na systemie operacyjnym jako tzw. proces. W  przypadku 
serwerów Windows Serwer 2003/2008(R2)/2012(R2) poza 
archiwizacją wszelkich plików czy katalogów użytkowników 
dodatkowo możliwe jest wykonanie pełnych kopii bezpie-
czeństwa oraz odzyskanie danych dla:

• Hyper-V (Virtual PC),
• Microsoft SQL serwer,
• Microsoft Exchange,
• Microsoft Share Point,
• Microsoft Active Directory,
• Microsoft System State,
• Windows 2003 Server System State Backup.

Administrator może odzyskiwać dane w  dowolnej chwili 
poprzez aplikację Ctera Agent lub z  poziomu serwera Ctera 

po zalogowaniu się swoim indywidualnym loginem i hasłem 
na dostępny serwer. Instalacja wykonywana jest na każdym 
serwerze oddzielnie i sprowadza się ona do jednorazowego 
uruchomienia instalatora i podania adresu IP serwera Ctera 
w  sieci. Z  poziomu serwera Ctera (np. Ctera C400) możemy 
zarządzać wszystkimi Agentami zainstalowanymi na ser-
werach. Widzimy które serwery są aktualnie podłączone, 
czy wykonuje się obecnie jakaś kopia, kiedy była wykonana 
ostatnia kopia itp. Administrator sam może wymusić wyko-
nanie kopii jeżeli uważa, że dawno nie była robiona lub na 
serwerze pojawiły się istotne dane.

CTERA Cloud Agent 
Oprogramowanie klienckie instalowane na komputerach lub 
serwerach z  systemem Windows umożliwiające wykonanie 
kopii danych bezpośrednio do chmury na portal. Dane przed 
wysłaniem są szyfrowane kluczem AES 256 bitów i oznacza-
ne znacznikiem SH  -1. Wszystkie dane wysyłane są w tunelu 
SSL 128  - bitów, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych 
danych. Aplikacja wykorzystuje usługę deduplikacji oraz 
umożliwia konfigurację użycia łącza podczas wysyłania da-
nych na serwer, dzięki temu mamy pewność, że łącze nie jest 
obciążone, a kopia wykona się szybko. 

	

CTERA Serwer C800 CTERA Serwer C800+ CTERA Serwer C200

W chwili obecnej jest największym dostępnym standar-
dowo rozwiązaniem serwera kopii zapasowych i dysku 
sieciowego CTERA. Wyposażony w 8 kieszeni pod dyski 
twarde SATA II pozwala na zgromadzenie do 48TB da-
nych. Komunikację z siecią zapewniają dwie karty 1Gbi-
t/s z możliwością agregacji łączy. Wraz z serwerem użyt-
kownik otrzymuje bezpłatnie 50 licencji na stacje robocze 
Windows z pełnym centralnym zarządzaniem i kontrolą.

• Obudowa serwerowa 2U
• Szybki i wydajny processor Intel Xeon
• Redundatne zasilanie na wypadek awarii zasilania
• Szybkie interfejsy sieciowe 2 x 1Gbit/s
• Dyski twarde SATA w kieszeniach HOT-SWAP
• Sprzętowy kontroler RAID
• Szyfrowanie dysków AES-256 AES ESSIV
• Zabezpieczenie przed awarią dysków – RAID 1/5/6
• Pojemność do 24TB przy wykorzystaniu dysków 3TB
• Agregacja linków IEEE 802.3AD
• Do 150 PC Agentów
• Do 30 Serwer Agentów

W chwili obecnej jest największym dostępnym standardowo 
rozwiązaniem serwera kopii zapasowych i  dysku sieciowe-
go CTERA. Wyposażony w 8 kieszeni pod dyski twarde SATA 
II pozwala na zgromadzenie do 48TB danych. Komunikację 
z siecią zapewniają dwie karty 1Gbit/s z możliwością agrega-
cji łączy. Wraz z serwerem użytkownik otrzymuje bezpłatnie 
50 licencji na stacje robocze Windows z pełnym centralnym 
zarządzaniem i kontrolą.

• Obudowa serwerowa 2U
• Szybki i wydajny processor Intel Xeon
• Redundatne zasilanie na wypadek awarii zasilania
• Szybkie interfejsy sieciowe 2 x 1Gbit/s
• Dyski twarde SATA w kieszeniach HOT-SWAP
• Sprzętowy kontroler RAID
• Szyfrowanie dysków AES-256 AES ESSIV
• Zabezpieczenie przed awarią dysków – RAID 1/5/6
• Pojemność do 24TB przy wykorzystaniu dysków 3TB
• Agregacja linków IEEE 802.3AD
• Do 250 PC Agentów
• Do 50 Serwer Agentów

Jest idealnym rozwiązaniem dla małego i średniego 
biznesu. Serwer obsługuje 2 dyski twarde SATA oraz do-
datkowe napędy podłączane przez złącze USB. Zapewnia 
tryb RAID dla lokalnej ochrony danych oraz pozwala na 
pełną współpracę z usługami backupu zewnętrznego 
„Cloud Storage / Backup”. Oprogramowanie zarządza-
jące posiada wszelkie funkcje większych modeli. Wraz 
z urządzeniem otrzymuje się bezpłatnie 20 licencji na 
oprogramowanie CTERA Agent dla stacji roboczych wy-
posażonych w system Windows.

• Karta sieciowa 1 Gbit/s
• Obsługiwane dyski 2 x HDD 3.5” SATA II
• Technologia RAID 0/1/JBOD
• System plików FAT32, NTFS, EXT3/NEXT3
• Protokoły CIFS (Win), AFP (Apple), Time Machine, 

FTP, WebDAV, rsync
• Możliwa praca w trybie iSCSI target
• Protokoły UPnP, Bonjour
• Agregacja linków IEEE 802.3AD
• 20 PC Agentów
• Do 3 Serwer Agentów



CTERA Portal
	

RAID Scrubbing
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych jest bardzo ważne, ale równie ważna jest weryfikacja wykonanych kopii zapasowych. Właśnie dlatego 
CTERA zaimplementowała funkcjonalność RAID Scrubbing. Funkcja ta zapewnia integralność danych przechowanych na serwerach CTERA. Jego 
zadaniem jest odczytywanie zgodnie z ustawionym harmonogramem wszystkich bloków danych dysków znajdujących się w RAID w celu odnalezienia 
i naprawienia uszkodzonych bloków. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia zjawiska cichego uszkodzenia danych i sprawia, że kopie danych przechowywa-
ne na serwerze są sprawne i w każdej chwili bez problemu można z nich skorzystać.

Kontrola dostępu i pracy.
Pełna, wielopoziomowa, kontrola dostępu do danych – 
każdy użytkownik posiada własne hasło i  login, dzięki 
którym ma dostęp do swoich danych. Każda modyfikacja, 
usunięcie danych jest odnotowywane w  systemie. Admi-
nistrator systemu może wymusić na użytkownikach wyko-
nanie kopii, określić które pliki i katalogi, poza określonymi 
przez użytkowników, powinny być kopiowane.

Bezpieczeństwo przesyłu.
Zabezpieczenie transmisji danych ze stacji roboczych na 
serwer zdalny. Połączenie jest w pełni szyfrowane kluczem 
AES 256-bitowym, odpornym na złamanie. Oprócz szy-
frowania danych kopia online jest przesyłana przy użyciu 
połączenia SSL (Secure Socket Layer), jest to takie samo 
połączenie jakie używa się do dokonywania bezpiecznych 
transakcji w bankach np. przy logowaniu do e  -konta. SSL 
chroni dane przed podsłuchaniem lub przejęciem danych 
w drodze podczas przesyłanie ich na portal zdalny.

Deduplikacja danych.
Proces eliminacji powtarzających się danych poprzez zastę-
powanie duplikatów odnośnikami do jednej, oryginalnej 
porcji danych. Proces ten można zastosować do eliminacji 
danych w  systemach bazodanowych lub innych aplika-
cjach, jednakże biorąc pod uwagę systemy informatyczne 
w  ogólności, największe korzyści z  deduplikacji można 
uzyskać stosując ją w wirtualnych pamięciach masowych. 
Proces deduplikacji polega na inteligentnym i  systema-
tycznym wyszukiwaniu bloków danych, które wielokrotnie 
powtarzają się, eliminacji ich i zastępowaniu odnośnikami 
do jednej, pozostawionej kopii danych w systemie.

Najnowsza technologia – już dostępna



CTERA Portal – gdy potrzebujesz skalowanych rozwiązań

CTERA Portal to skalowalna platforma, bazująca na usłudze „chmury”, umożliwiająca wykonywanie kopii zapasowych z urządzeń zdalnych na 
serwer centralny. CTERA Portal umożliwia zdalne zarządzanie serwerami CTERA, oferuje scentralizowany monitoring wszystkich urządzeń 
podpiętych do portalu i udostępnia interfejs webowy do zarządzania usługą kopii zapasowej online. Dzięki CTERA Portal administrator 
firmy, która ma dużo oddziałów w prosty sposób może zarządzać urządzeniami znajdującymi się w oddziałach firmy, dzięki czemu 
ma kontrolę nad kopiami zapasowymi w  całej firmie. CTERA Portal służy do zdalnego zarządzania praktycznie dowolną liczbą 
serwerów z jednego miejsca. Gwarantuje sprawne wykonywanie kopii danych z serwerów na Portal, synchronizację urządzeń 
i zawartych na nich danych oraz aktualizację ich oprogramowania.

Kluczowe funkcje oprogramowania Portal CTERA:
• możliwość wykonywania kopii danych z serwerów Ctera na Portal
• scentralizowany monitoring wszystkich urządzeń Ctera podłączonych do Portalu
• zarządzanie zdalnymi urządzeniami − aktualizacja oprogramowania, sterowanie
• pełny dostęp administratora do logów zdarzeń wszystkich użytkowników
• elastyczny interfejs do zarządzania całym Portalem
• określanie uprawnień i zasobów dla użytkowników
• interfejs m.in. w języku polskim
• obsługa Active Directory
• Backup konfiguracji urządzeń zdalnych (C200/C400/C800/C800+)
• Szablony konfiguracyjne dla urządzeń zdalnych (C200/C400/C800/C800+)

Tradycyjna kopia danych przeważnie przechowuje ostatnią wersję danych, co wynika głównie z ograniczonej ilości miejsca na 
serwerze. Kopia online przechowuje kilkanaście wersji wstecz, co umożliwia odzyskanie danych z wersji, którą wybierzesz. Tra-
dycyjna kopia umożliwia odzyskanie danych tylko wtedy, gdy masz dostęp fizyczny do nośnika. W przypadku kopii, która znajduje 
się na zdalnym portalu, do danych masz dostęp z każdego miejsca w sieci poprzez przeglądarkę internetową.

Funkcja „snapshot”.
Dane na serwerze są zabezpieczane przed zmianą dzięki 
możliwości wykonywania tzw. snapshotów czyli migawek. 
Dzięki nim możemy się cofnąć do wcześniejszych wersji da-
nego pliku (np. przed dokonaniem na nich poprawek lub 
nadpisaniu pliku złą treścią). Może być tworzonych wiele 
obrazów poszczególnych plików i  katalogów, co pozwala 
prześledzić proces zmian w danym pliku.

Kopia zawsze i wszędzie.
Wykonywanie kopii zapasowej plików dla komputerów nie 
tylko w sieci lokalnej (wtedy połączenie nie musi być szy-
frowane) ale także dla komputerów znajdujących się poza 
siedzibą firmy (np. laptopów) mających dostęp do interne-
tu (wtedy automatycznie połączenie jest w pełni szyfrowa-
ne). Ctera wykonuje także backup plików otwartych (np. 
poczta) co pozwala uniknąć sytuacji zatrzymania procesów 
w momencie, gdy użytkownik korzysta z danych plików.

Obsługa wielu platform.
Dane i rozwiązania backupu na serwerach Ctera dostępne 
są nie tylko dla użytkowników system Windows. Mogą 
z nich także korzystać firmy pracujące na systemach Apple 
Mac OS X oraz Linux. Dane na serwerach Ctera dostępne 
są przez praktycznie wszystkie protokoły komunikacyjne. 
Dodatkowo backup może być wykonywany bez wykorzy-
stania jakiegokolwiek oprogramowania – cały proces jest 
zarządzany i kontrolowany przez serwer Ctera.

Wszystkie wymienione nazwy i znaki handlowe są własnością ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych.

Kompleksowe rozwiązanie  
do archiwizacji, synchronizacji 
i udostępniania danych 
w firmie
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