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Xopero Backup Appliance

Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na 
wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu rozwiązaniu Xopero Backup 

Appliance. 

Monitoruj i zdalnie konfiguruj wszystkie procesy backupu.
Ciesz się pełną ochroną krytycznych danych.

Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP



Prosta i wygodna droga do 
tworzenia i zarządzania 
kopiami zapasowymi.

Odkryj centralnie zarządzane rozwiązanie do backupu

Xopero Backup Appliance

Pozwala łatwo tworzyć kopie zapasowe, 
synchronizować i przywracać dane 
z serwerów i stacji roboczych. 

Twoja prywatna chmura backupu

Oprogramowanie Xopero po Oprogramowanie Xopero po 
zainstalowaniu na Twoim urządzeniu 
QNAP, staje się kompletnym 
rozwiązaniem do zabezpieczania 
krytycznych danych. Dzięki niemu 
zbudujesz bezpieczne środowisko 
backupu w firmie.

Kompleksowe zarządzanie

Możesz centralnie i zdalnie zarządzać wykonywanymi backupami, 
monitorować ich poprawność, a także dokonywać konfiguracji kont 
użytkowników oraz aplikacji zainstalowanych na firmowych 
urządzeniach.

1. Brak dodatkowego sprzętu

Nie musisz wdrażać rozbudowanej  infra-
struktury. QNAP NAS i Xopero to wszystko, 
czego potrzebujesz, aby zacząć wygodnie 

zarządzać backupami w firmie.

2. Łatwa instalacja

Zainstalowanie i uruchomienie Xopero na 
urządzeniu QNAP trwa zaledwie kilka minut, 
co więcej rozwiązanie jest łatwe w obsłudze. 

3. Wszystko w jednym

To jedyne rozwiązanie, dedykowane dla 
dysku sieciowego marki QNAP, które obe-
muje bezpieczne przechowywanie danych, 

automatyczny backup oraz system 
centralnego zarządzania.
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    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 Informacje o zajętości zdefiniowanych magazynów 
na dysku sieciowym QNAP

    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 DLA QNAP
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QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems, to tajwański 
dostawca dysków sieciowych QNAP NAS (Network Attached Stora-
ge), czyli serwerów plików dedykowanych dla firm i odbiorców in-
dywidualnych. Wykorzystywane są do przechowywania kopii zapa-
sowych i udostępniania plików w sieci lokalnej. Posiadają też wiele 
innych rozbudowanych zastosowań dzięki możliwości instalowania 
na nich dodatkowego oprogramowania. 

Producentem rozwiązania jest Xopero, wiodący dostawca za-
awansowanych technologicznie systemów do tworzenia kopii 
zapasowych i synchronizacji danych. Xopero oferuje usługi dla 
operatorów telekomunikacyjnych, firm hostingowych, dostaw-
ców usług cloudowych oraz dla IT administratorów przedsię-
biorstw. 
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PRACOWNICYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 
I FINANSÓW

DZIAŁ IT 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


