BaaS

Бекъп като услуга
Осигурете надеждна защита за вашите данни и бизнес
Neterra.Cloud ви предлага бекъп решение от ново поколение,
което можете да използвате за физически сървъри,
виртуални машини, обикновени работни компютри, Office 365
или G Suite работни станции, мобилни устройства и уебсайтове.

Предимства
► Сигурност чрез надеждно копие за възстановяване.
► Достъпност от всяко място и по всяко време.
► Поверителност чрез контрол на достъпа.
► Достоверност чрез доказателство, че копието

е автентично.

► Защита срещу кибер заплахи.

Услугата включва
► Защита от рансъмуер

предпазва вашите файлове от различни типове вируси, включително и такива, които криптират информацията.

► Универсално възстановяване

помага ви да възстановите вашите Linux или Windows системи, независимо на какъв хардуер работят те.

► Автоматично възстановяване на чист хардуер (bare metal)

намалява времето за възстановяване на критични системи с помощта на автоматизирани процеси.

► Block-Size Deduplication

намалява количеството на архивирани данни и използвания капацитет чрез проверка за дублирани данни.

► Централизирана уеб конзола за управление

позволява управление на всички архивни копия от едно място.

► Бърз инкрементален бекъп

запазва само едно пълно архивно копие, всички останали архиви съдържат информацията, която е променена.
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Къде се пазят архивите ви?
Информацията ви се съхранява в собствения дейта център на Нетера
в София – SDC:

► Tier III клас дейта център
► 24/7 контрол на достъп
► Жива охрана и видеонаблюдение
► Глобална свързаност
► Непрекъсваемо електрозахранване и климатизация

Нива на защита
► Проактивна защита (превенция) - извършва се оценка на уязвимостите, ъпдейт на остарели
програми и системи, пач мениджмънт и конфигуриране.
► Активна защита. Тя включва предпазване от малуер и рансъмуер, базирано на изкуствен интелект и
машинно обучение, наблюдение на поведението на системата и автозащита.
► Реактивната защита, която ви гарантира бърз автоматизиран бекъп, миграция и аварийно
възстановяване.

Тествайте безплатно услугата за 30 дни!
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