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�cronis Backup 12.5
Twórz kopie korzystajac z najnowszej technologii
Acronis Backup 12.5 to najprostsze i najszybsze na świecie rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych zarówno dla środowisk lokalnych, zdalnych systemów,
chmury prywatnej i publicznej oraz urządzeń mobilnych. Dzięki funkcji Active
Protection™ zapewniającej ochronę przed ransomwarem oraz zaawansowanej weryﬁkacji i potwierdzaniu autentyczności kopii zapasowych z wykorzystaniem technologii blockchain - Acronis Notary TM , Acronis Backup 12.5 to dziś najbardziej niezawodne na rynku rozwiązanie.
•

•

Chroń w prosty sposób
całą infrastrukturę hybrydową,
tworząc i przywracając kopie zapasowe
wszystkich środowisk za pomocą
ujednoliconej, przyjaznej dla ekranów
dotykowych webowej konsoli zarządzającej.
WYJĄTKOWE!

Zmniejsz czas RTO
do sekund dzięki funkcji
Acronis Instant Restore.
Uruchamiaj za pomocą kilku
kliknięć dowolne kopie zapasowe
ﬁzycznych lub wirtualnych systemów Windows/Linux jako wirtualne maszyny VMware lub Hyper-V,
bez
konieczności
posiadania
dodatkowego sprzętu.

• Korzystaj z uniwersalnego
hybrydowego
rozwiązania
ochrony danych, któremu
zaufało ponad 500 000 ﬁrm
i które zabezpiecza 5000 petabajtów danych.
•

NOWOŚĆ!

• Posiadaj pełną kontrolę
nad lokalizacją swoich danych,
systemów oraz kopii zapasowych
i przetwarzaj je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.
FIZYCZNE
Windows Server
Windows Server Essentials
Linux
Windows PC
Mac

•

Zabezpiecz się
przed atakami typu ransomware, korzystając z technologii
Acronis Active Protection TM,
która wykrywa i blokuje nieautoryzowane szyfrowanie plików i kopii
zapasowych.
NOWE I WYJĄTKOWE!

Zapewnij zgodność
i wiarygodność odzyskiwanych
danych
dzięki
funkcji
Acronis
NotaryTM, która wykorzystuje technologię blockchain do potwierdznienia
autentyczności i integralności plików
oraz kopii zapasowych.
WYJĄTKOWE!

WIRTUALNE
VMware vSphere
Microsoft Hyper-V
Citrix XenServer
Red Hat Virtualization
Linux KVM
Oracle VM Server

CHMURA
O ce 365
Azure
Amazon EC2
Chmura Acronis
Prywatna Chmura

APLIKACJE
ARCHITEKTURA
CHMURY
HYBRYDOWEJ

STACJE ROBOCZE
Windows PC
Urządzenia Surface
Mac

Baza danych Oracle
Exchange
SQL Server
SharePoint
Active Directory

URZĄDZENIA MOBILNE
iPhone
iPad
Android

DOSTEPNY
,
W DWÓCH WERSJACH:
Acronis Backup 12.5 Standard
Acronis Backup 12.5 Advanced
Więcej informacji na temat wersji
oraz opis funkcjonalności można
znaleźć odwiedzjąc stronę
internetową:
go.acronis.com/backup-editions

PROSTE TWORZENIE
I PRZYWRACANIE
KOPII ZAPASOWYCH

2X

szybszy niż konkurencyjne
produkty

15

sekund RTO (Recovery Time
Objectives) dzięki funkcji
Acronis Instant Restore™

3

kliknięcia aby zainstalować
przyjazną dla ekaranów
dotykowych webową konsolę
zarządzającą

21+

obsługiwanych platform lokalne środowiska, zdalne
lokalizacje, chmura prywatna
i publiczna oraz urządzenia
mobilne

500 000

ﬁrm korzysta z rozwiązań Acronis
do ochrony swoich danych
i systemów
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KOMPLETNA
OCHRONA

NAJSZYBSZE
ODZYSKIWANIE

ELASTYCZNE OPCJE
MAGAZYNOWANIA

Technologia tworzenia obrazów dysków

Acronis Universal Restore

Dyski lokalne, NAS, SAN

Zapisuj kompletne i niezawodne kopie
zapasowe w wielu miejscach docelowych, włączając w to dyski lokalne,
udziały sieciowe, magazyn deduplikacji,
napędy taśmowe i chmurę. W prosty
sposób przywracaj całe obrazy lub tylko
wybrane pliki, foldery i aplikacje.

Przywracaj systemy Windows/Linux na
innym sprzęcie - nawet w środowisku
wirtualnym i w chmurze - lub przywracaj w
szybki sposób cały serwer na nowej
maszynie,
minimalizując
kosztowne
przestoje.

Zmniejsz czasy RTO dla pojedynczych
systemów i przyśpiesz granularne
przywracanie dzięki obsłudze dowolnych
lokalnych i sieciowych magazynów dyskowych, bez konieczności uruchamiania
dodatkowych serwerów.

Ochrona infrastruktury hybrydowej

Uzyskaj niesamowite czasy RTO w granicach 15 sekund dzięki możliwości
uruchomienia dowolnej kopii zapasowej
jako maszyny wirtualnej VMware lub
Hyper-V – bezpośrednio z magazynu
kopii zapasowych bez przenoszenia
jakichkolwiek danych.

WYJĄTKOWE!

Minimalizuj ryzyko utraty danych tworząc
kopie i przywracając całe ﬁzyczne systemy, hosty wirtualizacji, wirtualne maszyny
i dane zapisane w chmurze. Wraz z
rozwojem ﬁrmy migruj między różnymi
platformami również do chmury.
®

Replikacja VMware vSphere
z optymalizacją WAN
NOWOŚĆ!

Zmniejszaj RTO maszyn wirtualnych
VMware poprzez zachowanie kopii
maszyny w drugiej lokalizacji w celu
szybkiego ich przywrócenia w razie awarii.
Poprawiono wydajność sieci dzięki
wbudowanej optymalizacji WAN.
NOWOŚĆ!

Kopia bazy Oracle ®

Chroń swoją infrastrukturę bazodanową
serwerów Oracle, tworząc ich kopie
zapasowe i przywracając je bare-metal.
Zmniejsz czas RTO dzięki granularnemu
przywracaniu pojedynczych baz, tabel czy
też logów.
NOWOŚĆ!

Migawki magazynów SAN

Ogranicz wpływ procesu tworzenia kopii
zapasowej na twoją infrastrukturę,
przekierowując tworzenie migawek kopii
zapasowej maszyn wirtualnych VMware®
do magazynu NetApp SAN.

Acronis Instant Restore™

Acronis vmFlashback

ULEPSZONO! Napędy taśmowe,
autoloadery i biblioteki taśmowe

Zachowaj zgodność z polityką bezpieczeństwa ﬁrmy i wymaganiami tworzenia
kopii zapasowych na wypadek awarii,
zapisując kopie lokalnie lub na centralnych napędach taśmowych z obsługą
zarządzania nośnikami, rotacją taśm
i regułami retencji.

W szybki sposób przywracaj maszyny
wirtualne VMware i Hyper-V z wykorzystaniem śledzenia zmienionych bloków (CBT)
- włączając w to funkcję Hyper-V RCT
systemu Windows Server 2016 - i przywracania tylko tych danych, które uległy
zmianie od ostatniej kopii zapasowej.

Magazyn Acronis Cloud Storage

Kopie zapasowe hosta
VMware ESXi i przywracanie bare-metal

Deduplikacja na poziomie
bloków o różnym rozmiarze

Osiągnij większą elastyczność, tworząc
kopie zapasowe hostów ESXi z możliwością przywrócenia całego systemu na
tym samym lub innym sprzęcie.

Ogranicz wykorzystanie sieci oraz
miejsca w magazynie danych i chroń
więcej systemów korzystając z wydajnej
globalnej deduplikacji.

WYJĄTKOWE!

ULEPSZONO! Zdalne i zautomatyzowane
przywracanie z kopii bezpieczeństwa

Zmniejszaj czas RTO dla lokalizacji
i systemów zdalnych, wykorzystując nośnik
ratunkowy i przywracając serwery przez
sieć WAN. Automatyzuj i planuj przywracanie modyﬁkując nośnik ratunkowy za
pomocą skryptów.

Zabezpiecz się na wypadek dowolnego
zdarzenia i zachowaj kontrolę nad lokalizacją swoich danych, zapisując kopie
zapasowe w chmurze w jednym z 14
bezpiecznych i niezawodnych centrów
danych Acronis.
ULEPSZONO!

NOWOŚĆ!

Operacje Off-Host

Zmniejsz obciążenie maszyn produkcyjnych, wykonując określone czynności,
takie jak przenoszenie kopii zapasowych,
replikację, weryﬁkację i czyszczenie na
innym systemie.

Jestem zachwycony tym co robi Acronis Backup 12. Korzystając
z przeglądarki internetowej można zarządzać wszystkim z jednego
miejsca. Proste zarządzanie i konﬁguracja sprawia, że nie ma
znaczenia jakie systemy chcemy chronić - Windows, Mac
czy też serwery ﬁzyczne lub wirtualne.
Andreas Griesbauer
Griesbauer IT-Solutions

Najbardziej innowacyjny produkt
roku 2017 dla sektora SMB
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INTUICYJNE I LATWO INNOWACYJNA
OCHRONA DANYCH
SKALOWALNE
ZARZADZANIE
Centralne zarzadzanie w przegladarce

Oszczędzaj zasoby IT dzięki centralnej
konsoli
zarządzającej
dostępnej
z poziomu przeglądarki internetowej
oraz obsługującej ekrany dotykowe.
Zarządzaj kopiami bezpieczeństwa
z dowolnego urządzenia również
z tabletów.

NOWE I WYJĄTKOWE!

Protection™
Chroń dane i systemy przed atakami
ransomware, wykrywając, blokując i
zapobiegając podejrzanym modyﬁkacjom danych, plików kopii zapasowych
i agenta backupu.
NOWE I WYJĄTKOWE!

NOWOŚĆ!

Role administracyjne

Zarządzaj i przydzielaj odpwiednie
uprawnienia administratorom odpowiedzialnym za ochronę poszczególnych oddziałów, działów oraz zdalnych
lokalizacji ﬁrmy.

Zwiekszona skalowalnosc

Acronis Active

Acronis Notary™

Zapewnij autentyczność i integralność
kopii zapasowych, przechowując certyﬁkaty kontrolne plików kopii zapasowej
w bazie danych blockchain. Wykrywaj
nieautoryzowane zmiany w kopiach
zapasowych przed ich przywróceniem.
NOWE I WYJĄTKOWE!

Acronis ASign™

Chroń dużą liczbę maszyn i znaczne
zasoby danych dzięki centralnemu zarządzaniu tworzeniem kopii zapasowych,
a także możliwości ręcznego oraz opartego na kryteriach grupowaniu urządzeń.

Korzystając z technologii blockchain,
możesz podpisać pliki, potwierdzając
ich autentyczność i dzięki temu zapewnić wiarygodną komunikację ze swoimi
użytkownikami, dostawcami i klientami.

Konfigurowalny panel
informacyjny i raportowanie

Szyfrowanie i ochrona hasłem

NOWOŚĆ!

Korzystaj z konﬁgurowalnego panelu
i szybko rozwiązuj pojawiające się problemy. Dzięki standardowym i niestandardowym raportom szybciej reaguj na
występujące nieprawidłowości w swojej
infrastrukturze.
NOWOŚĆ!

Inteligentne powiadomienia

Skróć czas potrzebny na reakcję na występujące problemy, korzystając z inteligentnych powiadomień, które eliminują
konieczność sortowania i ﬁltrowania
powtarzających
się
powiadomień
dotyczących tej samej przyczyny.

Zwiększ bezpieczeństwo kopii zapasowych i metadanych, stosując szyfrowanie algorytmem AES-256 z nieodwracalnie zaszyfrowanym hasłem.

Potencjał chmury

Bądź o krok przed konkurencją i wykorzystaj potencjał płynący z chmury, chroniąc
i migrując swoje środowisko pracy do lub
z chmury.

Zarówno proces instalacji, jak i zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych
nie stwarza żadnych problemów, nawet niedoświadczonemu użytkownikowi,
a ujednolicona konsola zarządzająca dostarcza wszelkich niezbędnych informacji
potrzebnych do oceny sytuacji w każdej chwili.
Bhavin Solgama
Qilnix

TYLKO ACRONIS
BACKUP 12.5
Zapewnia małym i średnim
ﬁrmom ochronę lokalną
i w chmurze, udostępniając
ujednoliconą konsolę w przeglądarce
i pozwalając na wykonywanie kopii
zapasowych i przywracanie całego
środowiska pracy.
Udostępnia funkcję Acronis
Instant Restore™, która zmniejsza
czasy RTO do kilku sekund, uruchamiając dowolną kopię zapasową jako
maszynę wirtualną VMware lub
Hyper-V.
Zapewnia kompletną ochronę
twojej całej infrastruktury IT,
tworząc kopie lokalnych ﬁzycznych
i wirtualnych systemów, jak również
maszyn wirtualnych Microsoft Azure
i instancji Amazon EC2.
Chroni hosty VMware ESXi
i Microsoft Hyper-V (nie tylko same
maszyny wirtualne) i może je
przywracać na innym sprzęcie,
zapewniając ochronę całej wirtualnej
infrastruktury.
Chroni każdego użytkownika,
tworząc kopie zapasowe
komputerów i tabletów z Windows,
komputerów Mac oraz urządzeń
iPad, iPhone i Android.
Daje całkowitą kontrolę nad
lokalizacją przechowywania twoich
danych, systemów i kopii zapasowych - uświadamiając, gdzie znajdują
się dane twojej ﬁrmy, nawet gdy są
składowane w chmurze.
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WYMAGANIA SYSTEMOWE
Obsługiwane systemy operacyjne
dla konsoli lokalnej
• Windows Server 2016, 2012/2012 R2,
2008/2008 R2*
• Windows Small Business Server 2011, 2008
Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2
• Windows 10, 8/8.1, 7
• Linux x86_64 z jądrem od wersji 2.6.18
do 4.5 i glibc 2.3.4 lub nowszym

Obsługiwane systemy Microsoft Windows
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012/2012 R2, 2008/2008
R2, 2003/2003 R2 *
• Windows Small Business Server
2011, 2008, 2003/2003 R2
• Windows MultiPoint Server
2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server
2012/2012 R2, 2008/2008 R2, 2003
• Windows 10, 8/8.1, 7
• Windows Vista
• Windows XP SP2
Obsługiwane systemy Linux
• Linux z jądrem od wersji 2.6.9 do 4.5 i glibc
2.3.4 lub nowszym
• Różne 32-bitowe (x86) i 64-bitowe (x86_64)
dystrybucje systemu Linux włączając:
° Red Hat Enterprise Linux 4.x - 7.x
° Ubuntu 9.10 - 16.04
° Fedora 11 - 23
° SUSE Linux Enterprise Server 10 - 12
° Debian 4 - 8.5
° CentOS 5.x - 7.x
° CloudLinux 7, 7.1
° ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1
° Oracle Linux 5.x - 7.x
(włącznie z UEK)
Obsługiwane systemy operacyjne Apple
• OS X 10.08 lub nowszy
Obsługiwane mobilne systemy operacyjne
• Android 4.1 lub nowszy
• iOS 8 lub nowszy
Obsługiwane środowiska pracy w chmurze
• Instancje Amazon Web Services EC2
• Maszyny wirtualne Microsoft Azure
®
• Skrzynki pocztowe Oﬃce 365

Obsługiwane środowiska wirtualizacji
• VMware vSphere ESX(i) 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1,
włączając vSphere Hypervisor (bezpłatny ESXi)*
• Microsoft Hyper-V Server 2016, 2012/2012
R2, 2008/2008 R2
• Microsoft Windows Server 2016, 2012/2012
R2, 2008/2008 R2 z Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8/8.1
(x64) z Hyper-V
• Citrix XenServer® 4.1-6.5*
• Red Hat® Virtualization 2.2-4.0
• Linux KVM
• Oracle VM Server 3.0-3.3
Obsługiwane aplikacje
• Baza danych Oracle 12, 11*
• Microsoft Exchange Online
• Microsoft Exchange Server 2016,
2013, 2010, 2007 – wraz z konﬁguracją
klastra
• Microsoft SQL Server® 2016, 2014, 2012,
2008 R2, 2008, 2005 – wraz z konﬁguracją
klastra
• Microsoft SharePoint® 2013, 2010 SP1,
2007 SP2, 3.0 SP2

Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.acronis.com

Copyright © 2002-2017 Acronis International
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innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania
zmian technicznych. W dokumencie mogą występować ewentualne różnice między produktami
a ilustracjami oraz błędy. 2017-05.

Obsługiwane magazyny danych
• Dyski lokalne – SATA, SCSI, IDE, RAID
• Sieciowe urządzenia magazynujące –
SMB, NFS, iSCSI, FC
• Nośniki wymienne – ZIP®, Rev®, RDX®, itd.
• Zewnętrzne dyski HDD i SSD – USB 3.0/2.0/1.1
i IEEE1394 (Firewire)
• Chmura Acronis.
• Napędy taśmowe, autoloadery i biblioteki taśmowe
Obsługiwane systemy plików
• FAT16/32
• NTFS
• HFS+ *
• ReFS *
• ext2/ext3/ext4
• ReiserFS3, ReiserFS4 *
• XFS *
• JFS *
• Linux SWAP
Obsługiwane przeglądarki
• Google Chrome 29 lub nowsza
• Mozilla Firefox 23 lub nowsza
• Opera 16 lub nowsza
• Windows Internet Explorer 10 lub nowsza
• Microsoft Edge 25 lub nowsza
• Safari 8 lub nowsza
(pracująca w systemie Apple OS X i iOS)

Dystrybucja w Polsce:
Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o. o.
42-200 Częstochowa
ul. Krótka 29/31
tel. (34) 399 25 34, 399 25 36
faks. (34) 399 25 13, 399 25 25
www.itxon.pl
email: acronis@itxon.pl

* Z pewnymi ograniczeniami. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online

