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Xopero Cloud ENDPOINT
PROTECTION
Cena

355,47 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Czym jest Xopero Cloud
Xopero Cloud to zaawansowane rozwiązanie do backupu online dla firm, które nie wymaga inwestycji w drogą infrastrukturę.
Pozwala na nielimitowane zabezpieczenie komputerów, baz danych, serwerów i maszyn wirtualnych. Ilość chronionych
urządzeń i wielkość storage’u ograniczona jest wyłącznie Twoimi potrzebami.
Backup w chmurze to 100% gwarancji bezpieczeństwa. Rozwiązanie zostało wyróżnione w konkursie Best in Cloud Bezpieczna Chmura, magazynu Computerworld, a Orange i T-Mobile polecają je swoim klientom.

Bezpieczna chmura
Wszystkie Twoje dane są szyfrowane jeszcze na Twoim komputerze i trafiają do chmury podzielone na chunki (bloki). Dopiero
w drodze powrotnej są deszyfrowane i “wracają” do pierwotnej formy. W ten sposób nikt niepowołany nie jest w stanie ich
odczytać.
SZYFROWANIE ALGORYTMEM AES 256 CBC
TRANSFER Z WYKORZYSTANIEM 128-BITOWEGO SSL
ZABEZPIECZENIE KLUCZEM PUBLICZNYM LUB PRYWATNYM

Centralne zarządzanie i monitoring
Oprócz narzędzi do zabezpieczenia danych, zyskujesz konsolę centralnego zarządzania polityką bezpieczeństwa w firmie i
backupem wszystkich urządzeń - od jednego do kilku tysięcy.
ŁATWA KONFIGURACJA APLIKACJI KLIENCKICH
PROSTE ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, HOSTAMI I USŁUGAMI
MONITORING BACKUPU
ŁATWA MIGRACJA PRZY WYMIANIE SPRZĘTU

Masz oko na swoje dane
Aplikacja desktopowa, którą pobierasz na urządzenie służy do backupu i odzyskiwania danych. Zarządzanie użytkownikami i
weryfikacja wykonywanych backupów - odbywa się w aplikacji webowej. Możesz otworzyć ją w przeglądarce na dowolnym
urządzeniu - komputerze, smartfonie czy tablecie.

Bezpieczna praca zdalna
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Jeżeli Twoja firma posiada wiele oddziałów, biur, pracowników mobilnych lub pracujących zdalnie - zabezpieczenie tak
rozproszonej infrastruktury może wydawać Ci się problematyczne. Niepotrzebnie. Backup w chmurze to idealne rozwiązanie
dla zdecentralizowanych organizacji.

Wersjonowanie, deduplikacja i kompresja
Podobnie jak w przypadku ilości urządzeń i wielkości storage’u - nie tworzymy sztucznych limitów. Dzięki deduplikacji,
kompresji i wersjonowaniu Ty decydujesz ile wersji danych chcesz przechowywać oraz o czasie i formie wykonywania kopii
zapasowych w chmurze.

Szybkie, sprawne odzyskiwanie
Ransomware, błąd pracownika, awaria sprzętu czy katastrofa naturalna mają miejsce w każdej sekundzie. Twoje biuro nie
przestanie działać dzięki szybkiemu i sprawnemu odzyskiwaniu całych systemów, urządzeń lub wybranych plików i katalogów.

Certyfikowane Centrum Danych
Wizja Twoich danych w chmurze może wydawać się nieco abstrakcyjna. Dlatego łatwiej będzie Ci wyobrazić sobie potężne
Data Center z dwiema fizycznymi i niezależnymi lokalizacjami serwerowni, w których przechowywane są Twoje dane.
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