
Xopero Backup 
Centralnie zarządzane rozwiązanie do backupu serwerów 

i stacji roboczych 

Pełna kontrola oraz wygoda tworzenia kopii zapasowych. 
Zarządzaj skutecznie ochroną krytycznych danych, monitoruj i zdalnie konfiguruj 

procesy backupu na wszystkich urządzeniach w firmie.

Zbuduj prywatną chmurę  backupu w firmie

Centralne i zdalne zarządzanie kopiami 

zapasowymi

Dedykowane rozwiązanie dla dowolnej

 infrastruktury w firmie

Backup stacji roboczych i serwerów

Bezpieczne przechowywanie 

i przywracanie danychi przywracanie danych

www.xopero.com







    PANEL KONTROLNY

Podgląd logów aplikacji wszystkich urządzeń 
i użytkowników 
Monitorowanie stanu rzeczywistego zdefiniowanych 
zadań backupu (zajętość przestrzeni urządzeń, stan 
aktualnego backupu,  ilość przesłanych plików)
Informacje o zajętości zdefiniowanych magazynów 

    CENTRALNE ZARZĄDZANIE

Zdalne tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi 
z poziomu administratora 
Zakładanie i edycja kont użytkowników
Przywracanie danych z dowolnego miejsca
Ustawienie i reset klucza szyfrującego
Konfiguracja wydajności aplikacji klienckich
Podgląd logów 

    APLIKACJA KLIENCKA

Prosty interfejs i intuicyjna obsługa
Tworzenie projektów backupu
Przywracanie plików i katalogów
Synchronizacja danych
Wykonywanie zaawansowanego backupu
Wgląd do logów aplikacji
Ultraszybki proces wysyłki danych (deduplikacja, Ultraszybki proces wysyłki danych (deduplikacja, 
kompresja, backup delta)

APLIKACJE XOPERO 

www.xopero.com



      APLIKACJE SERWEROWE

Automatyczna replikacja danych
System sprawdzania integralności danych
Możliwość zarządzania storage’ami
Monitorowanie logów
Wykresy oraz statystyki
Integracja z dowolnym magazynem danychIntegracja z dowolnym magazynem danych
Integracja z OpenStack 

     BACKUP OPROGRAMOWANIA 

MS Outlook
MS SQL
Firebird
MySQL
PostgreSQL
System StateSystem State
MS Hyper-V
MS Exchange 2007/ 2010/ 2013
Backup dysków sieciowych,
Backup z wykorzystaniem skryptów pre i post
Backup obrazu dysku
Backup systemu operacyjnego Windows
Backup VMwareBackup VMware

      CENTRALNE ZARZĄDZANIE 

Zdalne zarządzanie kopiami zapasowymi 
Zakładanie i edycja kont użytkowników
Przywracanie danych z dowolnego miejsca
Konfiguracja wydajności aplikacji klienckich
Ustawienie i reset klucza szyfrującego
Zdalne ustawianie limitów rdzeni i przepustowościZdalne ustawianie limitów rdzeni i przepustowości
Łatwe masowe wdrożenie
Możliwość ręcznego zarządzanie projektami 
na urządzeniach
Podgląd statusów backupu urządzeń w czasie 
rzeczywistym 
Podgląd logów serwera
Zarządzanie przestrzenią dyskowąZarządzanie przestrzenią dyskową

     BACKUP DANYCH
 

Backup danych lokalnych
Synchronizacja danych
Wersjonowanie plików
Przywracanie danych
Backup przyrostowy/deltaBackup przyrostowy/delta
Backup różnicowy/delta
Harmonogram backupu
Deduplikacja danych
Filtr plików oraz folderów
Dziennik zdarzeń
Ustawienie prędkości wysyłania oraz pobierania 
danych przez aplikacjędanych przez aplikację
Retencja danych 
Ustawienie ilości przechowywanych wersji
Kontrola wykorzystania procesora 

      BEZPIECZNY BACKUP 

Szyfrowanie danych algorytmem AES 256
Kompresja danych
Podział pliku na chunk’i przed wysyłką
Deklaracja domyślnego klucza szyfrującego
Deklaracja klucza szyfrującego użytkownika
Zmiana klucza szyfrującegoZmiana klucza szyfrującego
Logi aplikacji
Transmisja SSL

www.xopero.com

KLUCZOWE FUNKCJE 



Producentem rozwiązania jest Xopero, wiodący dostawca zaawan-
sowanych technologicznie systemów do tworzenia kopii zapaso-
wych i synchronizacji danych. Xopero oferuje usługi dla operatorów 
telekomunikacyjnych, firm hostingowych, dostawców usług cloudo-
wych oraz dla IT administratorów przedsiębiorstw. 

www.xopero.com

PRACOWNICYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 
I FINANSÓW

DZIAŁ IT 

PRODUCTION

ZARZĄD

Ciągła ochrona danych (CDP) 
w firmie 
Koncentracja na zarządzaniu 
operacyjnym 
Ciągła dostępność danych 
Solidne procesy tworzenia kopii Solidne procesy tworzenia kopii 
zapasowych wewnątrz firmy 
= bezpieczeństwo dla każdego 
elementu zarządzania 
strategicznego 
Ciągłość produkcji 

Niezrównana ochrona danych dla Twojego biznesu

Korzyści dla całej 
struktury firmy

KORZYŚCI BIZNESOWE


