N-able Backup
Облачно-базирано решение за backup без разходите и сложността

N-able™ Backup е създаден да предостави първата
рационализирана cloud услуга за защита на данни
на физически и виртуални сървъри, работни
станции, бизнес документи и Microsoft 365®*
данни в единен уеб-базиран интерфейс. Backup
решението може да помогне с намаляване на
разходите и сложността на защитата на данни, без
да се нарушават скоростта и надеждността.
Съхранение в нашия частен cloud е включено в
цената.

Опции за гъвкаво възстановяване

Създаден за облака

• Получавате множество опции за възстановяване от един
продукт, без допълнително таксуване на различните
методи на възстановяване.

• Съхранението на данните в облака не е второстепенно за Nable Backup; създаден е с тази цел.

• Възползвайте се от бързо възстановяване на файлове и
директории, както и пълно възстановяване на системата с
bare-metal restore или virtual disaster recovery.

• TrueDelta дедубликация, компресия и WAN оптимизация
помагат за бързото извършване на всекидневните backup
операции, изпращайки само променените байтове.

• Създаване на резервен сървър в режим на покой чрез
нашата опция за постоянно възстановяване.
• Бързо възстановявате на LAN скорост чрез
LocalSpeedVault опция при необходимост.
• Тествате и потвърждавате възстановяемостта на backup
по автоматизиран график с тест на възстановяването.

ТrueDelta изпраща само част от данните до WAN по
време на всекидневните backup операции.

• Включен е cloud storage (включително и архивиране) в дата
центровете, разположени по целия свят, без допълнително
заплащане.
• AES 256-битово криптиране защитава backup файловете „в
движение“ и „в покой“.

Дефиниране на профили за автоинсталация на различните
типове устройства като по този начин се спестява време и се
гарантира сходна конфигурация.

Без хардуерни трудности

Ефикасност и лекота на употреба

• N-able Backup е SaaS апликация – не е необходима
инсталация или поддръжка на локален application сървър.

• Опростявате управлението на backup операциите и
прекарвате по-малко време в рутинни задачи.

• Не е необходимо физическо устройство, което спестява
време и пари.

• Управлявате backup на сървър, работна станция, документ,
Microsoft 365* за множество локации или клиенти от един
интерфейс.

• Не е необходима покупката, осигуряването или
управлението на локален data storage за вашите архиви.
Съхранение в нашия частен cloud е включено в цената.
• Опция за съхранение на локално копие на вашите данни,
използвайки вече наличен мрежови споделен дял или друг
хардуер с т.н. LocalSpeedVault.

• Автоматизиране на backup чрез дефиниране на профили за
автоинсталация на различните типове устройства, като се
гарантира сходна конфигурация.
• Възможност за създаване на собствени изгледи и отчети.

Основни функции
Пълна сигурност

TrueDelta технология

• АES 256-битово криптиране защитава критираните
файлове „в движение“ и „в покой“.

• Следенето на промени на ниво байт между backup
операциите подсигурява, че само променените данни
се пращат по WAN.

• Създайте ваш собствен частен ключ или получете
един генериран за вас по време на изпълнението,
докато използвате самостоятелната версия.
Интегрираните N-central Backup и RMM Managed Online
Backup предлагат passphrase криптиране.
• ISO-сертифицирани дата центрове са разположени
по целия свят, с допълнителни сертификации в
зависимост от локацията.
• Ролево базиран достъп, предоставен в
самостоятелната версия на N-able Backup ви позволява
да предоставите ограничен достъп до архивите при
необходимост. Версиите с интегрирани N-central и RMM
използват едни на други контролите за достъп до
платформата.

• Патентованата технология за дедупликация и
компресия означава, че всекидневните backup
операции заемат само част от заделеният капацитет.
• WAN оптимизацията помага за намаляване на
използваният мрежови трафик; лимитирането на
използваният трафик е достъпно през работното
бизнес време за по-бавни мрежи.
• Възстановявайте само променените данни за поефикасно възстановяване.

* Backup за Microsoft 365 включва Exchange™, OneDrive® и SharePoint данни.
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Защита на Microsoft 365 данни*

Дата центрове по света

(самостоятелно решение или интегрирано в N-central)

• Съхранение на backup в нашия частен cloud е
включено във вашата цена.
• Повече от 30 дата центрове, от които да избирате,
разположени на четири континента.
• ISO 27001, ISO 9001 и друго сертифициране в
зависимост от избрания от вас дата център.
• Използване на един вендор за вашия backup софтуер
и cloud storage опростява фактурирането и
поддръжката.

• Възстановяването на изтрити файлове спомага за
запазването на контрола над данните на вашите клиенти
в Microsoft 365.
• Управление на Microsoft 365 backup операции от
същия интерфейс, от който извършвате backup на
сървъри и работни станции.
• До седем години съхранение на данните с цел
отговаряне на регулаторните изисквания.
• Съхранение в нашия глобален частен cloud е
включено в цената. Важат политиките за честна
употреба (fair-use policy).*

Country

HIPAA

ISO27001

Australia

X

Belgium

X

ISO9001

NIST 800-53

PCI DSS

SOC 1 TYPE II

SOC 2 TYPE II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brazil

X

Denmark

X

France

X

X

X

X

X

Germany

X

X

X

X

X

Italy

X

X

X

X

X

Netherlands

X

X

X

X

X

Norway

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

Spain

X

X

Sweden

X

X

Switzerland

X

X

X

X

X

UK

X

X

X

X

X

S. Africa

X

X
X

Canada

X

X

X

X

X

X

USA

X

X

X

X

X

X

** Other location-specific certifications exist, above table contains most requested

Backup данните се съхраняват в дата центрове, разположени по целия свят, създадени за сигурност
и в съответствие с регулаторни изисквания.

* Backup за Microsoft 365 включва Exchange™, OneDrive® и SharePoint данни.
*Политиката за честна употреба включва 1 терабайт Microsoft 365 данни на
уникален потребител.
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Поддържани операционни системи

Windows®

7, 8, 8.1 and 10

Windows Server®

2008 SP2, 2008 R2, SBS 2011,
2012, 2012 R2, 2016 (limited),
Windows Server 2019
(limited)

macOS®

10.10

Yosemite

10.11

El Capitan

10.12

Sierra

10.13

High Sierra

10.14

Mojave

10.15

Catalina

GNU/Linux®

CentOS 5, 6, 7
Debian 5, 6, 7, 8
OpenSUSE 11, 12

Източници на данни за backup
Backup Manager софтуера управлява индивидуални файлове и
директории, както и комплексни системи като:

• Microsoft SQL Server®
• VMware®
• Microsoft Hyper-V®
• Microsoft Exchange™
• Oracle®
• MySQL®
В допълнение, можете да направите backup и да възстановите конфигурацията на Вашата
операционна система (“System State” източник на данни) и Microsoft 365. Версията с интеграция с
N-central също поддържа и защита на Microsoft 365 данни.
Моля проверете документацията за поддържаните източници на данни за детайли относно
съвместимостта на системата.

* Backup за Microsoft 365 включва Exchange™, OneDrive® и SharePoint данни.
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Допълнителни функции
Достъпни на всички поддържани операционни системи
• Многоезична поддръжка. Можете да използвате
Backup Manager на всеки от следните седем езика:
английски, холандски, руски, немски, испански, френски
или португалски.
• Опционално брандиране на продукта с ваше лого.
Когато използвате самостоятелната версия на
решението, можете да брандирате Backup Manager за
вашите крайни потребители като премахнете
препратките към N-able. Използвате персонализирано
име, лого, цветова гама и икони.

Backup Manager конзола за управление (уеб-базирана)

• Дистанционно управление. Можете да изпращате
команди на Backup Manager-ите на устройствата на
вашите крайни потребители.
• Proxy свързаност. Backup Manager може да работи
зад proxy сървър.
• Отчети изпращани по email. Получавате по email
известия за статуса на настоящите или скорошните
backup процеси или операциите по възстановяване на
данни. Това може да бъде направено от крайния
потребител в Backup Manager или дистанционно от
доставчика на услугата или системния администратор.
• Контрол на използваният мрежови трафик.
Подсигурява се, че вашата потребление на мрежови
трафик никога не превишава зададения от вас лимит.

https://backup.management/
Клиентско приложение за backup,
достъпно на английски, холандски, руски,
немски, испански, френски, португалски и
норвежки

Виртуален заделен дял

Възможен за инсталация с Backup
Manager, позволява самостоятелното
достъпване на backup данните от локален
браузър за файлове

Конзола за управление на процесите по възстановяване

Multi-instance инструмент за възстановяване
за настройване на проактивно и on-demand
възстановяване на данни от сървъри и
работни станции до всяка локация

Bare-Metal възстановяване

Създавате bootable USB или CD, за да
възстановите вашата система директно до
хардуерно ниво без предварителна
инсталация на операционна система

Server Tool инструмент

Инструмент за самоменажиране на
„seed uploads“ качвания или изтегляния
от почти всяка локация

Storage Node инсталатор

Опционален инсталатор за локалнохостван от вас Storage Node за
съхранение на данни
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“Лесен за употреба, функции от корпоративно
ниво, щадящ лимита на заделеното място за
съхранение на данни, без уловки. 24/7 поддръжка.
Спасих горящата сграда на един от моите клиенти
с тази backup услуга. Можете да планирате
извършаването на backup операции за през
нощта, два пъти на ден или дори за всеки час ако
сметнете, че е необходимо.”
– Джеф Олейник

Newport Solutions

“Невероятно е колко малко данни се изпращат в
ежедневните backup операции, използвайки Nable [Backup]. Правим backup на гигабайти данни,
но използвайки LocalSpeedVault и TrueDelta,
трансферираме само няколко стотин мегабайта.
Backup операции, които преди отнемаха осем
часа, в момента са готови за десет минути.”

Опитайте
безплатно
30 дневна пълна версия

– Кайл Ор

Orr Systems

“Облачната конзола за управление включва
невероятни възможности за наблюдение и
алармиране за цялата ми клиентска база. Много
надеждна 24/7 поддръжка. Доказано лесно
възстановяване на данните на клиенти след
ransomware атаки.”

– Марк Чешър
The Data Vault
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