Palvelut ja tuotteemme

Varmuuskopiointi virtuaaliympäristöille

VM IT virtuaaliympäristöjen varmistusratkaisu sisältää kaikki virtuaaliympäristön varmuuskopioinnissa tarvittavat ominaisuudet. Ratkaisussa käytetään Veeam Backup & Replication ohjelmistoa, VM IT:n sertifioitua
osaamista ja 24/7 toimivaa valvontajärjestelmää. Kaikki tämä mahdollistaa varmistusten toiminnan 24/7 ja
nopean palautumisen ongelmatilanteessa. Ratkaisu tukee uusimpia varmistusteknologioita, kuten tiedon deduplikointia, objektitason palautuksia sekä offsite-varmistuksia sekä myös offsite-replikointia.
Veeam on valittu useana vuonna peräkkäin maailman parhaimmaksi virtuaaliympäristöjen varmistusteknologiaksi (VMWorld) ja 70% Fortune 500 yrityksistä varmistaa toimintansa 24/7 365 päivänä vuodessa luottaen
Veeam-teknologiaan.
RATKAISUN OMINAISUUDET

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Huippunopea elpyminen: koko ympäristön palautus vain minuuteissa
Objektitason palautukset: yksittäisen tiedoston,
järjestelmän tai palvelimen palautus
Deduplikointi ja incrementaalinen versiointi
Paikallinen ja offsite-tietovarasto
Veeam 3-2-1-0 toiminnallisuus
Vaivaton - varmuuskopioinnit suoritetaan päivittäin automaattisesti
Luotettava – varmuuskopioiden tallennus paikalliseen- ja offsite-tietovarastoon
Turvallinen – tietojen salaus ja suojatut tietoliikenneyhteydet
Nopea palautus – varmuuskopioiden palautus
suoraan paikallisesta tietovarastosta
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Maantieteellisesti rajoittamaton - varmistuskohteet voivat sijaita fyysisesti eri paikoissa
Laajennettavuus – ratkaisuun voidaan liittää uusia varmistuskohteita ilman rajoituksia
Kustannustehokas - Ratkaisu mukautetaan juuri
sinun tarpeisiisi
Valvonnan helppous – keskitetty hallinta ja valvonta, automaattihälytykset
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Varmuuskopiointi virtuaaliympäristöille
KORKEAN TASON TIETOTURVAA JA TURVALLISUUTTA
VM IT Cloud Connect on huipputurvallinen varmistusratkaisu, jossa yrityksesi tärkeät tiedot tallennetaan
ensisijaisesti paikalliseen tietovarastoon, jonka ne siirretään offsite-tietovarastoon. Offisite-tietovarastoon
voidaan tallentaa myös esim. viikko-, kuukausi-, kvartaali-, ja/tai vuosiversioita. Kaikki varmennettavat tiedot salataan asiakkaan määrittelemällä salausavaimella. Tiedonsiirrot VM IT Cloud Connect -järjestelmään
toteutetaan Veeam Cloud Connect -ratkaisulla. Valvontajärjestelmämme valvoo kaikkia varmuuskopiointitapahtumia ja hälyttää tarvittaessa ongelmatilanteista 24/7.

Ohjelmisto
Virtuaaliympäristöt
Ominaisuudet

Tuki
Cloud Connect tietovaraston sijainti
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Veaam Backup & Replication 9.5
VMware, Hyper-V
• Instant VM Recovery
• Object Recovery Veeam Explorers (Active
Directory, Exchange, Sharepoint, MSSQL,
Oracle)
• SureBackup
• Virtual Lab
• WAN-Acceleration
• Cloud Connect (offsite-backup)
arkisin 8-16, valvonta 24/7
VM IT, Suomen datakeskus
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