La manera més senzilla de disposar d'un servei de còpia de seguretat remota
Guardian Backup Online Basic reuneix en una aplicació les millors prestacions d'un
servei professional, orientat a llocs individuals, tant sobretaula com a portàtils.

GUARDIAN Backup Online DataSafe
El servei idoni per a la gestió completa de les seves Còpies de Seguretat
La millor solució per a entorns d'alta capacitat i amb un menor nivell d'exigència tecnològica.
Es comercialitza sota un model de tarifa plana, que permet a l'usuari disposar d'una àmplia
quota d'emmagatzematge, per no preocupar-se del creixement de les seves dades.

GUARDIAN Backup Online PRO
La solució més completa per a la còpia de seguretat del seu sistema de dades
Disposi d'una de les solucions professionals més implantades del mercat. Una potent
aplicació multiplataforma, dissenyada per a la seva instal·lació en tota classe de servidors i
que permet una configuració avançada, adaptada al perfil i necessitats de cada usuari.

GUARDIAN Backup Online

GUARDIAN Backup Online BASIC

Protecció de dades continua (CDP)
Encriptació AES/DES/Twofish 128/256 bits (Amb clau personalitzada)*
Protocols de transmisió segura SSL de 128 bits
Còpia de privilegis d’accés NTFS de Windows, en mode Linux i Mac OSX*
Permet crear diversos Grups de Còpia*
Configuració Incremental/Diferencial amb tecnologia de Bloc d’ Arxiu
Política de Retenció configurable (fins 365 dies)*
Informes via e-mail de tota l’activitat
Avís de còpia fora de linia
Còpia de fitxers en ús (Volume Shadow Copy)
Eines de Comandament i Filtre d’Arxius*

Accés a Unitats de Xarxa
Còpia Local amb incrementals i xifrat de dades*
Tolerància a talls de línia ADSL
Complet Panell de Monitorització
Conectors disponibles per a
Bases de Dades (SQL, MySql, Oracle, Lotus Domino...)*
Servidors de Correu (Exchange, Lotus Notes...)**
Entorns Virtuals (VMware, Hyper-V...)**
Còpia del System State*
* Tant sols en Versions DataSafe o PRO
** Tant sols en Versions PRO

Un variat conjunt de connectors completen les nostres aplicacions de Backup
Els mòduls addicionals permeten realitzar els processos de còpia de seguretat
programats, tot i que els fitxers romanen oberts i en ús, establint la còpia
incremental en Bases de dades, Servidors de Correu i Màquines Virtuals.

Data Base
Per a la Còpia de Bases de Dades més freqüents tovarem connectores per a
Microsoft SQL Server, MySql, Oracle Database y Lotus Domino

Mail Server
Podrem realitzar còpies dels servidors de Correu següents
Microsoft Exchange Server (Amb còpia granular de les bústies individuals)
i Lotus Notes

Virtual Machine
Còpia de manera individual cada màquina virtual
VMware ESX, ESXi, Server, vCenter, Workstation, Fusion i Player
Microsoft Hyper-V Server 2008

Amb GUARDIAN disposa d'un complet Panell de Control per a la gestió de les
llicències contractades. Des de qualsevol lloc podrà conèixer l'estat dels seus
serveis així com l'informe de totes les tasques realitzades.

Un accés directe al servei de Help Desk li
permetrà solucionar totes les incidències de la
forma més còmoda. Mitjançant gràfics
estadístics podrà establir els ràtios de
creixement de les seves dades, ajudant-li en la
planificació.

