
Jeden system – wiele zastosowań. Storware umożliwia firmom płynny rozwój, 
zapewniając bezkompromisową ochronę, odporność i dostępność danych 
biznesowych. Wybierz rozwiązanie do backupu dostosowane do Twoich potrzeb, 
które spełni najbardziej wygórowane oczekiwania.

Nowoczesna infrastruktura – stabilne, 
bezagentowe tworzenie kopii zapasowych 
i zarządzania migawkami dla maszyn 
wirtualnych, kontenerów, dostawców pamięci 
masowej oraz aplikacji działających lokalnie
i w chmurze. Bezproblemowo integruje się 
z wieloma miejscami docelowymi dla kopii 
zapasowych, takimi jak: lokalny system plików, 
obiektowa pamięć masowa czy dostawca 
systemu kopii zapasowych klasy enterprise.

Urządzenia końcowe – backup danych 
przechowywanych i przetwarzanych na 
urządzeniach końcowych z systemem 
Windows i macOS. Dzięki ciągłej ochronie 
(ang. Continuous Data Protection), 
deduplikacji i kompresji, Storware gwarantuje 
niezawodny i ekonomiczny sposób 
zabezpieczenia laptopów i desktopów. 

Microsoft 365 – tworzenie kopii  
zapasowych i odzyskiwanie danych 
biznesowych pakietu Microsoft 365: Exchange 
Online, OneDrive for Business, Microsoft 
Teams oraz SharePoint Online. System spełnia 
wymagane standardy bezpieczeństwa i 
oferuje, między innymi, wersjonowanie plików, 
kompresję i deduplikację.

PEŁNA LISTA FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNA NA: https://storware.gitbook.io/backup-and-recovery/
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ARCHITEKTURA

Automatyzacja i integracja

Zautomatyzuj tysiące zadań tworzenia 
kopii zapasowych za pomocą zaledwie 
kilku kliknięć. 

Twórz indywidualne polityki backupu 
oraz harmonogramy wykonywania 
migawek (ang. snaphots) dostosowane 
do swoich potrzeb.

Testuj procedury Disaster Recovery 
dzięki automatycznym planom 
odtworzeniowym (Recovery Plans).

Wykorzystaj wtyczki do integracji 
z konsolami: OpenStack Horizon, oVirt, 
Red Hat Virtualization i Oracle Linux 
VM oraz otwarty i udokumentowany 
interfejs REST API do integracji z innymi 
rozwiązaniami, w celu automatyzacji 
i raportowania.

Zabezpiecz środowiska testowe 
i produkcyjne, aplikacje i bazy danych 
przed cyberatakami, błędami ludzkimi 
i zdarzeniami losowymi. 

Wspieraj ochronę danych za pomocą 
kompleksowego szyfrowania i kontroli 
dostępu opartej na rolach.

Odkrywaj Storware Backup and Recovery z wersją 
bezpłatną lub odblokuj pełny potencjał aplikacji dzięki 

60-dniowej wersji próbnej!

Pamiętaj, że wszystkie funkcjonalności otrzymujesz w ramach jednej 
licencji! Użyteczność, wolność wyboru i brak uzależnienia od 

dostawcy – tak tworzymy rozwiązania zorientowane na przyszłość.

Przesiądź się na backup pierwszej klasy!
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