
 
 

Yosemite Server Backup
Yosemite Server Backup to kompletne rozwiązanie do ochrony przed utratą danych, umożliwiające ich backup oraz szybkie 
przywrócenie w przypadku awarii przy użyciu "Bare Metal Disaster Recovery”. Rozwiązanie zapewnia wsparcie dla aplikacji 
serwerowych, systemów operacyjnych i urządzeń backupujących oraz posiada scentralizowany interfejs do zarządzania całą 
strategią backupu.

Wieloplatformowe wsparcie dla Windows oraz Linux
Agenty dla Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server i innych
Agenty dla VMWare, Microsft Hyper-V
Przywracanie danych typu "Bare Metal Disaster Recovery"
Wydajna kompresja i szyfrowanie danych
Wysoka wydajność i równoległe strumienie danych dla ich backupu i odzyskiwania
Backup na dysk, taśmy i biblioteki taśmowe, zewnętrzne napędy i nośniki CD/DVD
Powiadamianie o zakończeniu procesu backupu lub ewentualnych błędach

Zaawansowane rozwiązanie

Za sprawą wieloletniego rozwoju od początku istnienia Tapeware, Yosemite Server Backup, to zaawansowane, niezawodne                  
i uznane na rynku rozwiązanie, chroniące dane milionów użytkowników na całym świecie. Dzięki wieloplatformowemu                   
wsparciu dla środowisk Windows i Linux możliwe jest wprowadzenie spójnej polityki ochrony danych, kontrolowanej z jednego 
interfejsu graficznego. Agenty dla Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server i Microsoft SharePoint pozwalają przeprowadzać 
backup online bez potrzeby przełączania aplikacji w tryb serwisowy czy osobnego, manualnego eksportu. Agenty dla VMware                
i Microsoft’s Hyper-V pozwalają przeprowadzić dynamiczny backup maszyny wirtualnej. Ponadto “Bare Metal Disaster                           
Recovery” pozwala wznowić system bez konieczności przywracania jego ustawień początkowych.

Szyfrowanie chroni magazynowane dane, a ich kompresja maksymalnie podnosi wydajność stosowanych nośników. Wsparcie 
dla backupu dysk-dysk (D2D), zewnętrzne napędy, taśmy, biblioteki taśmowe i nośniki CD/DVD sprawia, że Yosemite Server 
Backup może zaoferować najlepsze na rynku osiągi w zakresie tworzenia kopii zapasowych dzięki jednoczesnemu przesyłaniu 
danych przeznaczonych do backupu. Co więcej, jednoczesne przesyłanie danych odbywa się poprzez ciągłą transmisję danych, 
dzięki czemu Yosemite Server Backup pomaga również zminimalizować liczbę startów i zatrzymań sprzętu backupującego, 
zwiększając w ten sposób jego żywotność i pewność działania.

Łatwość użytkowania

Ustalenie harmonogramu backupu jest wyjątkowo łatwe dzięki prostemu interfejsowi kalendarza. W przypadku systemów 
nośników przenośnych Yosemite Server Backup może automatycznie generować i realizować plan rotacji taśm. W zautomaty-
zowanych bibliotekach nośników Yosemite Server Backup może z kolei kontrolować wszelkie automaty ładujące nośniki. 
Oprócz tego wysyłane są automatyczne powiadomienia mailowe, informujące o ukończeniu backupu oraz ewentualnych 
problemach, które wystąpiły w jego trakcie.

Niskie koszty

Yosemite Server Backup oferuje to, co najlepsze, tj. wysokie osiągi i elastyczność konfiguracji funkcji backupujących,                                  
nie wprowadzając skomplikowanych zasad licencjonowania i administracji, które towarzyszą innym rozwiązaniom do backupu. 
Zaledwie cztery opcje, obejmujące zakres od pojedynczego serwera do nieograniczonej ich liczby, czynią Yosemite Backup 
Server najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem do ochrony danych.
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Wsparcie dla konkretnych systemów i wymagania systemowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI

Przywracanie danych typu „Bare Metal”
Umożliwia jednoetapowe przywrócenie całego systemu (system operacyjny, aplikacje, dane użytkownika, stan systemu) 
bezpośrednio z napędu backupu.

Microsoft Exchange Agent
Przy połączeniu z siecią umożliwia tzw. “hot backup” dla Microsoft Exchange. Backup obejmuje odzyskiwanie danych na 
poziomie skrzynki pocztowej przy wykorzystaniu ExMerge. Agent przeprowadza całkowity i przyrostowy backup oraz oferuje 
możliwość jednostkowej selekcji grup magazynowych i magazynów danych. Automatycznie czyści pliki logów po backupie. 
Wspiera backup i przywracanie danych dla Microsoft Exchange 2003 i wyższych.

Microsoft SQL Server Agent
Przy połączeniu z siecią umożliwia tzw. “hot backup” dla Microsoft Exchange. Agent przeprowadza całkowity i przyrostowy 
backup oraz oferuje możliwość jednostkowej selekcji grup magazynowych i magazynów danych. Automatycznie czyści pliki 
logów po backupie. Wspiera backup i przywracanie danych dla Microsoft Exchange 2005 i wyższych.

Wirtualny Agent
dla systemów Hyper-V i VMWare umożliwia backup maszyny wirtualnej bezpośrednio z poziomu wirtualizatora.

Disk to Disk to Any (D2D2NE)
Zintegrowana architektura wirtualnego archiwum korzysta z danych zgromadzonych na nośnikach fizycznych. Ułatwia to 
podział backupu na etapy w wielowarstwowej hierarchii backupu całej sieci. Polityki LRU (Last Recently Used) mogą                         
automatycznie przenosić dane o niższym priorytecie na następną warstwę magazynowania (np. z dysku na nośnik optyczny 
lub taśmowy). Polityki replikacji mogą automatycznie utrzymywać archiwa danych nadmiarowych w zewnętrznych                                 
magazynach backupu. Technologie dokładnego/bezpiecznego usuwania sprawiają, że dane przenoszone do kolejnej warstwy 
magazynowania można kompletnie wyeliminować.

Rozszerzenie Biblioteki Taśmowej
Zapewnia zintegrowane wsparcie dla różnych napędów w systemach zautomatyzowanych bibliotek taśmowych.

PORÓWNANIE FUNKCJI YOSEMITE SERVER 
BACKUP

YOSEMITE SERVER 
+DR

YOSEMITE SERVER 
BACKUP PLUS

YOSEMITE SERVER 
BACKUP UNLIMITED

Liczba chronionych serwerów
Wsparcie dla Windows i Linux
Wsparcie dla nielimitowanej liczby stacji Windows
Wsparcie dla Active Directory
Wsparcie dla SharePiont Services
Przywracanie danych typu „Bare Metal”
Microsoft Exchange Agent
Microsoft SQL Server Agent
Microsoft Hyper-V Agent
VMWare Agent
Disk-to-disk to any (D2D2NE)
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Bez ograniczeń




















Rozszerzenie bibliotek taśmowych

Dostępne są cztery poziomy Yosemite Server Backup, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw każdej wielkości:

WYMAGANIA SYSTEMOWE
WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE
Windows

•  Microsoft Windows Server 2003/2008/2012
•  Microsoft Windows Storage Server 2003
•  Microsoft Windows Essential Busienss Server 2008
•  Microsoft Windows Small Business Server 2003
•  Microsoft Windows XP
•  Microsoft Windows Vista
•  Microsoft Windows 7/8

Linux
•  Red Hat Enterprise Linux 6 i Red Hat Enterprise Linux 5
•  SUSE Linux Enterprise Server 11 
    i SUSE Linux Enterprise Server 10 
•  Ubuntu 12.10, 12.04, 10.10 
    i 10.04 Desktop i Server Editon

WSPIERANE APLIKACJE
Microsoft Exchange Agent
•  Microsoft Exchange 2003, 2007,
    2010, 2013
Microsoft SQL Server Agent
•  Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012
Microsoft Hyper-V
VMware

WYMAGANIA SYSTEMOWE
•  128 MB RAM wolnego miejsca 
    dla systemu operacyjnego
•  400 MB wymagana ilość wolnego miejsca 
    na dysku twardym i SUSE Linux Enterprise 
    Server 10 
•   20GB wolnego miejsca na dysku twardym 
    maszyny pełniącej funkcję serwera awaryjnego 
    dla serwera głównego Yosemite Server Backup
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