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Spoľahlivé zálohovanie
a rýchla obnova firemných dát

Služba Backup Storage vám zabez-
pečí spoľahlivé zálohovanie a rýchlu 
obnovu Vašich podnikových dát. 
Vďaka veľmi jednoduchému, ale 
bezpečnému systému záloho-
vania na princípe disk-to-disk 
(D2D) môžete podnikať bez stre-
su. Služba Vám pomôže ochrániť 
nielen firemné dáta, ale aj apli-
kácie, databázy a iné systémové 
dáta.

Na rozdiel od balíčkových cloudových služieb primárne určených na zdieľanie súborov, je služba 
Backup Storage určená firmám, ktoré vyžadujú riešenie šité na mieru. Podnikové dáta sú fyzic-
ky uložené v špičkovom dátovom centre na Slovensku a zákazník má k dispozícii profesionálnu 
podporu, ktorú je možné kontaktovať kedykoľvek (24/7).

Virtualizačná platforma, v rámci ktorej je služba Backup Storage kompletne prevádzko-
vaná, je postavená na technológiách od renomovaných globálnych dodávateľov ako sú 
CISCO, NetApp, Veeam a VMware. Tieto mená sú zárukou najvyššej možnej kvality.

RIEŠENIA:
Manažované

služby

Backup Storage
Pomáhame chrániť Vaše dáta



Zaistenie kontinuity Vášho podnikania

Nepretržitá ochrana dát dôležitých 

pre kritické aplikácie

Archivácia dát v súlade s právnymi 

a účtovnými predpismi a zaistenie 

ich trvanlivosti

Zálohovanie slúži na ochranu a správu 

zákazníckych dát umiestnených v službe 

Virtuálne Datacentrum

Dva spôsoby spoplatnenia: Easy a Flexi 

Bezpečná záloha remných dát

Rýchla a jednoduchá obnova dát 

Individuálna zálohovacia politika

Správa služby odborníkmi SWAN

 Zníženie investícií do IT

Predvídateľná štruktúra nákladov

Plná podpora 24/7

Virtualizačná platforma s ISO 27001 a ISO 9001

Výhody služby

Vlastnosti služby
Varianty / Politiky služby

Easy Flexi

Spôsob spoplatnenia
serverov (VM)

Podľa objemu predplatených dát v zálohe + 
počet virtuálnych serverov (VM) + doplatok za 

dáta nad limit

Počet zálohovacích politík
1 

(môže byť použitá pre viacero VM v jednej vAPPe)

Politika zálohovania
Úplná záloha raz týždenne / prírastková každý 

deň / zálohované dáta 14 dní

Úplná záloha raz týždenne / prírastková každý 
deň / zálohované dáta 14 dní alebo indivi-
duálna na základe požiadaviek zákazníka

Áno

Manažovaná služba Áno

Reporty E-mail vždy po ukončení zálohovania

SLA 99,99 % dostupnosť

Počet zálohovaných serverov Neobmedzený (podľa možnosti použitia zálohovacej politiky )

Záloha otvorených súborov Áno (formou snapshotu)

Zdroj zálohovania
virtuálne servery / operačné systémy / databázy / súborové systémy  

prevádzkované v SWAN VDC

Operačné systémy Windows / Linux / Mac / Unix / iné

Počiatočná kongurácia

Mesačný paušál (at) x počet virtuálnych
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Využitie služby
● Zaistenie kontinuity Vášho 

podnikania
● Nepretržitá ochrana dát dôležitých 

pre kritické aplikácie
● Archivácia dát v súlade s právnymi 

a účtovnými predpismi a zaistenie
ich trvanlivosti

● Zálohovanie slúži na ochranu 
a správu zákazníckych dát 
umiestnených v službe

● Virtuálne Datacentrum

Výhody služby
● Dva spôsoby spoplatnenia: Easy 

a Flexi
● Bezpečná záloha fi remných dát
● Rýchla a jednoduchá obnova dát
● Individuálna zálohovacia politika
● Správa služby odborníkmi SWAN
● Zníženie investícií do IT
● Predvídateľná štruktúra nákladov
● Plná podpora 24/7
● Virtualizačná platforma 

s ISO 27001 a ISO 9001

Backup Storage
Funkcionalita
Vlastnosti služby

Varianty / Politiky služby
Easy Flexi

Spôsob spoplatnenia Mesačný paušál (fl at) x počet virtuálnych 
serverov (VM)

Podľa objemu predplatených dát v zálohe + 
počet virtuálnych serverov (VM) + doplatok 

za dáta nad limit

Počet zálohovacích politík 1
(môže byť použitá pre viacero VM v jednej vAPPe)

Politika zálohovania Úplná záloha raz týždenne / prírastková 
každý deň / zálohované dáta 14 dní

Úplná záloha raz týždenne / prírastková 
každý deň / zálohované dáta 14 dní alebo in-
dividuálna na základe požiadaviek zákazníka

Počiatočná konfi gurácia Áno

Manažovaná služba Áno

Reporty E-mail vždy po ukončení zálohovania

SLA 99,99 % dostupnosť

Počet zálohovaných serverov Neobmedzený (podľa možnosti použitia zálohovacej politiky)

Záloha otvorených súborov Áno (formou snapshotu)

Zdroj zálohovania virtuálne servery / operačné systémy / databázy / súborové systémy
prevádzkované v SWAN VDC

Operačné systémy Windows / Linux / Mac / Unix / iné


