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šifrovaná záloha dát
v cloude
TelekomCloud Backup je najmodernejší
spôsob zálohy a synchronizácie dát, ktorý
umožňuje efektívnu obnovu vašich
cenných dát.

Bezpečnosť na prvom mieste

oBnova všetkých súBorov

Zálohy sa prenášajú zo zariadení do cloudu bezpečným
SSL šifrovacím protokolom. Pred odoslaním sú naviac
všetky súbory zašifrované AES 256 algoritmom
s možnosťou použitia úplne vlastného kľúča, ku ktorému
sa žiaden provider nedostane.

V prípade poruchy počítača, krádeže, poškodenia
vírusom alebo v iných prípadoch si môžete všetky
súbory kedykoľvek obnoviť. Naše riešenie zabezpečí
obnovu dát a v krátkom čase môže svoje dáta
v zariadení opäť používať.

online prístup k súBorom

rýchla a efektívna záloha

Užívatelia TelekomCloud Backup majú prístup
k firemným dátam, ktorý môžu spravovať z akéhokoľvek
zariadenia z inštalovanej aplikácie. Všetko čo potrebujete,
je pripojenie na internet.

Zálohovanie je rýchle vďaka pokročilým vlastnostiam
produktu ako sú inkrementálne a diferenciálne zálohy,
de-duplikácia a kompresia súborov.

synchronizácia súBorov

centrálna správa

Súbory a adresáre sú synchronizované v reálnom čase
na všetkých zariadeniach s nainštalovanou TelekomCloud
Backup aplikáciou. Všetky synchronizované dáta sú
zašifrované.

Centrálna správa používateľov umožňuje spravovať
zálohovanie celej organizácie z jedného miesta. Takisto
sú vám dostupné informácie o vykonaných zálohách,
zoznam služieb, či správa používateľov.

plánovaná záloha a verzie

protokol udalostí

TelekomCloud Backup umožňuje zálohovanie viacero
verzií vybraných súborov a ich následnú obnovu
z ktorejkoľvek staršej zálohy. Môžete si zvoliť taktiež čas,
kedy sa zálohovací proces automaticky spustí.

Služba automaticky zaznamenáva všetky informácie
o činnosti aplikácie a zálohovacích procesov,
vytvorených zálohách a obnovených dátach.
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spoľahlivá ochrana dôležitých dát
intuitívny a automatizovaný nástroj
Ochrana dát s TelekomCloud Backup aplikáciou je tak jednoduchá.
Raz nakonfigurujete vhodné nastavenia a zálohovací proces
sa bude spúšťať automaticky bez zásahu užívateľa.

správa užívateľov

záloha serverov a pracovných staníc
TelekomCloud Backup garantuje plnú ochranu pred stratou
dôležitých súborov uložených na pracovných staniciach
a serveroch. Umožňuje zálohu a obnovu súborov, databáz,
emailových schránok, aplikácii, programov alebo virtuálnych
prostredí (MS SQL, MySQL, Post-greSQL, MS Exchange,
MS Outlook, Firebird, Hyper V) a sieťových diskov.

zálohovanie moBilných zariadení
Vďaka mobilnej verzii aplikácie dostupnej na platforme Android
môžete zálohovať súbory zo smartfónov a tabletov. Aj na mobilných
zariadeniach sú zálohy a prenos súborov šifrované.

zdieľanie
dokumentov v úložisku

Aplikácia vám dáva schopnosť vytvárať nové a modifikovať
existujúce užívateľské účty, ako aj alokovať diskový priestor
individuálnym potrebám. Každý užívateľ služby TelekomCloud
Backup môže používať túto vlastnosť prostredníctvom webového
panelu.

TelekomCloud Backup je riešenie vhodné pre všetky firmy
a organizácie bez rozdielu veľkosti, či oblasti podnikania.
Spoľahlivé a multifunkčné riešenie ukladá zálohy dôležitých
dát v zašifrovanej podobe.









AES256 šifrovanie
synchronizácia dát
inkrementálne zálohy
SSL prenos
plánované automatické zálohy
ukladanie záloh vo viacerých verziách
de-duplikácia a kompresia dát
dáta uložené v bezpečnom certifikovanom dátovom
centre v dvoch lokalitách v EÚ

záloha dokumentov
v cloude
šifrované úložisko
ako aj prenos dát z/na server
AES256 kľúčom

online šifrované
úložisko dokumentov
automatická synchronizácia
a zálohovanie

inkrementálne
zálohovanie po verziách
prístup z akéhokoľvek zariadenia
a aj cez webový prehliadač

www.cloudbackup.sk

Backup Basic
TelekomCloud
Backup

mesačný
poplatok

počet
zariadení
na 1 užívateľa

centrálna
správa
užívateľov

bez DPH

objem dát

max. počet
užívateľov

Basic 50

4 EUR

50 GB

1

neobmedzene

-

Basic 100

7 EUR

100 GB

1

neobmedzene

-

Basic 1000

12 EUR

1000 GB

1

neobmedzene

-

desktop
s OS Windows

moBilné
platformy
s OS Android

Web



Záloha a obnova súborov na platformách Windows a Linux



Synchronizácia dát



AES 256 šifrovanie



Šifrovaný SSL prenos dát



Inkrementálny a diferenciálny backup



Viaceré verzie záloh



Plánovač automatických záloh



Logovanie udalostí



Nastavenie rýchlosti prenosu dát



Delta backup (malé bloky)



Záloha a obnova súborov na platforme Android



Záloha a obnova kontaktov a SMS



Synchronizácia dát



Zdieľanie súborov



Automatické zasielanie multimediálnych súborov



Súbory sú zašifrované na zariadení pred odoslaním



Definovanie šifrovacieho kľúča



Zobrazenie a sťahovanie zálohovaných súborov



Vytvorenie verejnej linky na uložené súbory



Ukladanie, zasielanie a zdieľanie súborov do aktovky



Konfigurácia mailových notifikácií



Zmena a reset užívateľského hesla

www.cloudbackup.sk

Backup PRO
TelekomCloud
Backup

mesačný
poplatok

počet
zariadení
na 1 užívateľa

centrálna
správa
užívateľov

bez DPH

objem dát

max. počet
užívateľov

Pro 20

4 EUR

20 GB

5

neobmedzene

-

Pro 50

10 EUR

50 GB

10

neobmedzene

-

Pro 100

17 EUR

100 GB

15

neobmedzene

-

Pro 200

29 Eur

200 GB

20

neobmedzene

-

Pro 500

49 EUR

500 GB

30

neobmedzene

-

Pro 1000

99 EUR

1000 GB

neobmedzene

neobmedzene

áno

Pro 2000

149 EUR

2000 GB

neobmedzene

neobmedzene

áno



Všetky funkcie Basic verzie



Správa užívateľov cez web



Záloha MS Exchange 2007, 2010 a Outlook



Záloha MS SQL, MySQL, PostgreSQL



Záloha Hyper-V



Záloha sieťových diskov



Centrálna správa užívateľov (dodatočná desktop aplikácia) v balíku Pro 1000 a Pro 2000

Bezplatná skúšoBná verzia
Vyskúšajte si vo vašej firme TelekomCloud Backup Basic 50 alebo Pro 20 na 1 mesiac úplne zadarmo.
Môžete si zálohovať:
počítače

notebooky

smartfóny

tablety

