
BizTech Konsulting SA, ul. Mołdawska 9 (VI p.), 02-127 Warszawa, tel. +48 22 100 10 00, fax +48 22 100 10 99 
info@biztech.pl, www.biztech.pl  

Wszystkie dane muszą być gdzieś przechowywane oraz odpowiednio zabezpieczane, zarówno 
przed atakami hakerskimi, jak i utratą lub zniszczeniem wynikającym ze zdarzeń losowych. Dlatego 
nowoczesne organizacje inwestują w rozwiązania do składowania, replikacji i deduplikacji 
danych, a także zapewniające szybkie odzyskiwanie sprawności działania po awarii. Informacje 
muszą być też przechowywane w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi. Odpowiednie zarzą-
dzanie danymi zapewnia oszczędzenie czasu przeznaczonego na odnalezienie konkretnych treści. 
Dzięki inteligentnym mechanizmom umożliwia także ograniczenie miejsca zajmowanego przez 
kopie zapasowe. 

Veritas Technologies dostarcza zaawansowane rozwiązania do zarządzania informacjami, 
zaspokajające nawet najbardziej złożone potrzeby biznesowe. Udostępnia narzędzia, umożliwiające 
pełną analizę najcenniejszych zasobów, czyli informacji. BizTech jest wieloletnim partnerem firmy 
Veritas i posiada status Gold. 

Veritas – kopie zapasowe bez ograniczeń 

Czy dane w usłudze SaaS są zabezpieczone? 

Czy chcesz w sposób uproszczony zarządzać kopiami zapasowymi? 

Czy wiesz, jakie posiadasz dane i gdzie się one znajdują? 
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Veritas Backup Exec 

Zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtu-
alne i fizyczne, upraszcza tworzenie kopii zapasowych 
i odtwarzanie danych po awarii. 
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Zastosowania: 

Pozwala odzyskiwać dane lub systemy w dowolnej 
skali - od pojedynczych elementów po całe serwery.  

Umożliwia scentralizowane zarządzanie infrastrukturą 
tworzenia kopii zapasowych w środowisku rozproszo-
nym i w zdalnych oddziałach, co ułatwia administro-
wanie ochroną danych serwerów i stacji roboczych 
z głównej siedziby firmy.  

Wydajna, uproszczona konsola administracyjna pro-
gramu Backup Exec ułatwia sprawne zarządzanie 
operacjami tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania 
danych w ramach infrastruktury fizycznej i wirtualnej.  

Veritas NetBackup 

Kompletne rozwiązanie, zabezpieczające dane w najbar-
dziej znanych środowiskach bazodanowych i aplikacyj-
nych oraz lider w dziedzinie zabezpieczania i odtwarza-
nia danych. Jest przeznaczony do pracy na różnych 
platformach systemów operacyjnych jak np.: Unix, 
Windows, Linux oraz Netware. Program dostarcza 
kompletne rozwiązanie. 

Najważniejsze zalety: 

Skalowalność - centralne zarządzanie, wysokowydaj-
nościowa technologia oraz wielowarstwowa architektura 
pozwala programowi NetBackup na zaadoptowanie się 
w różnych środowiskach sprzętowo-platformowych od 
kilku jednorodnych serwerów po farmy serwerów. 

Niezależność platformowa - rozwiązanie obejmuje 
wszystkie popularne platformy systemów operacyjnych, 
włączając większość systemów UNIXowych, Windows 
NT/2000/XP, Netware, Macintosh, Linux. Program osiąga 
porównywalną wydajność i funkcjonalność niezależnie 
od platformy. 

Centralne zarządzanie - centralna konsola pozwala 
na zarządzanie dowolną ilością serwerów z jednego 
miejsca oraz efektywne zarządzanie urządzeniami 
pamięci masowej. 

Wydajność - możliwość wykonania do 32 strumieni 
danych do pojedynczego napędu taśmowego.  

Transparent, Nondisruptive Backups - możliwość 
tworzenia kopii bezpieczeństwa danych online, czyli bez 
konieczności zatrzymywania aplikacji bazodanowych. 
Integracja ze sprzętowymi możliwościami wykonywania 
kopii zapasowych jak split-mirror czy snapshot.  

Elastyczność implementacji - proste tworzenie i za-
rządzanie politykami wykonywania kopii zapasowych 
danych, możliwość definiowania polityk w oparciu o czę-
stotliwość lub o kalendarz.  

Veritas Enterprise Vault 

Lider archiwizacji danych. Gwarantuje efektywne 
przechowywanie, zarządzanie, wyszukiwanie 
i odzyskiwanie nieustrukturyzowanych informacji. Jest 
to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań na 
świecie, umożliwiających deduplikację informacji 
u źródła, aby zmniejszyć koszty operacyjne, zarządza-
nie retencją i dostępem do danych w całej instytucji.
Daje lepszą kontrolę nad kosztami, związanymi
z zapewnieniem zgodności z wymogami prawnymi.

Veritas Desktop and Laptop 
Option (DLO) 

Ochrona wszystkich punktów końcowych i umożliwie-
nie użytkownikom dostępu do kopii zapasowych  
plików. 

Rozwiązanie zapewnia: 

• ciągłą ochronę danych

• nieinwazyjną pracę agenta

• możliwości samodzielnego przywracania danych

• kopie zapasowe otwartych plików

• narzędzie do migracji punktów końcowych
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