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FOR VMWARE

Wybór platformy wirtualizacji VMware vSphere® pozwolił osiągnąć wymagany poziom 
elastyczności i wydajności. Teraz należy zadać sobie istotne pytanie — czy wdrożono 
odpowiednie mechanizmy ochrony danych w środowisku VMware®? 

Korzystające z aparatu Acronis AnyData Engine oprogramowanie Acronis Backup 
Advanced for VMware to niezawodne, przystępne cenowo rozwiązanie obsługi kopii 
zapasowych zoptymalizowane pod kątem użycia w środowiskach VMware vSphere.
Aparat Acronis AnyData Engine, ściśle zintegrowany z interfejsami API oprogramowania 
VMware, pozwala korzystać z opatentowanej technologii tworzenia obrazów dysku 
firmy Acronis, aby sprawnie rejestrować i zapisywać wszelkie dane w uniwersalnym 
formacie kopii zapasowych, co umożliwia odzyskiwanie dowolnego sprzętu i maszyn 
wirtualnych. Jednym kliknięciem można przywracać pliki, dane aplikacji i systemów lub 
kompletne maszyny wirtualne.

Aparat Acronis AnyData Engine, obejmujący zaawansowane funkcje i wspierany ponad 
50 patentami, to najłatwiejsza w użyciu i najbardziej innowacyjna technologia ochrony 
danych. Jej modułowa architektura umożliwia korzystanie z rozwiązania Acronis 
Backup Advanced for VMware w trybie autonomicznym lub bezproblemową integrację 
w kompleksowym rozwiązaniu ochrony wszelkich danych w dowolnym środowisku 
i lokalizacji. Firma może na początku kupić produkty, których akurat potrzebuje, a 
następnie w miarę rozwoju w prosty sposób rozbudowywać środowisko, dodając 
następne komponenty. Komponent Acronis Management Server (AMS), zawierający 
mechanizmy kontroli oparte na zasadach i funkcje raportowania scentralizowanego, 
zapewnia jednolity interfejs, który umożliwia łatwe zarządzanie kopiami zapasowymi 
maszyn wirtualnych i fizycznych w całym środowisku.

NAJLEPSZE FUNKCJE KOPII ZAPASOWYCH DLA 
ŚRODOWISKA VMWARE VSPHERE
Wyspecjalizowane funkcje kopii zapasowych dla środowiska VMware  — ścisła 
integracja z interfejsami API środowiska VMware pozwala korzystać z funkcji CBT 
(Change Block Tracking), co znacząco przyspiesza proces obsługi kopii zapasowych 
oraz pozwala zmniejszyć ich objętość.

Kopie zapasowe maszyn wirtualnych bez użycia agenta — integracja z interfejsami 
API środowiska VMware eliminuje potrzebę instalacji agenta na każdej maszynie 
wirtualnej, upraszczając wdrażanie i zmniejszając złożoność zarządzania.

Alternatywne rozwiązanie obsługi kopii zapasowych maszyn wirtualnych 
z użyciem agenta — w przypadku korzystania z konfiguracji RDM lub dysków 
trwałych w środowisku VMware firma Acronis zapewnia opcjonalnego Agenta systemu 
Windows umożliwiającego identyfikowanie i wykonywanie kopii zapasowych danych 
przechowywanych w konfiguracjach RDM urządzeń LUN w sieci SAN.

Obsługa funkcji VMware vMotion i VMware High Availability — pełna obsługa 
funkcji VMware vMotion i VMware High Availability, co pozwala zagwarantować 
regularne wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z jednolitymi 
ustawieniami, nawet w przypadku ich przeniesienia.

Urządzenie wirtualne — rozwiązanie firmy Acronis jest instalowane jako maszyna 
wirtualna w celu uproszczenia wdrażania, konfiguracji i konserwacji. Oprogramowanie 
Acronis może automatyczne równoważyć obciążenie między wieloma maszynami 
wirtualnymi Acronis w środowisku ESX®/ESXi™.

GŁÓWNE FUNKCJE
• Opatentowana technologia tworzenia 

obrazów dysku, zintegrowana z 
oprogramowaniem VMware vSphere®

• Wykorzystanie funkcji CBT w celu 
przyspieszenia obsługi kopii zapasowych

• Funkcje kopii zapasowych bez agenta 
umożliwiające uproszczone wdrażanie 
i zarządzanie w środowisku IT

• Możliwość skorzystania z alternatywnej 
funkcji kopii zapasowych z agentem 
w odniesieniu do konfiguracji RDM 
i dysków trwałych

• Tworzenie kopii zapasowych na 
dyskach i taśmach oraz w chmurze

• Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej 
w kilka minut oraz łatwe przywracanie 
wybranych plików i folderów

• Odzyskiwanie serwera fizycznego jako 
maszyny wirtualnej

KORZYŚCI
• Zaawansowane rozwiązanie 

w przystępnej cenie korzystające 
z aparatu Acronis AnyData Engine

• Szybkie, nieskomplikowane funkcje 
kopii zapasowych pomagające 
zwiększyć produktywność działu IT i 
zoptymalizować wymagania w zakresie 
pamięci masowej

• Elastyczne opcje odzyskiwania 
pozwalające uprościć procedury 
odzyskiwania po awarii i zapewniające 
ciągłość operacji biznesowych

• Kompletne rozwiązanie 
charakteryzujące się prostotą instalacji, 
konfiguracji i zarządzania

• Modułowa architektura umożliwiająca 
dodawanie następnych produktów w 
miarę rozwoju firmy

• Funkcje scentralizowanego 
zarządzania i raportowania ułatwiające 
administrowanie środowiskiem IT
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Obsługa aplikacji — rozwiązanie Acronis Backup Advanced for VMware obejmuje obsługę granularną oprogramowania Exchange, SQL Server®, 
Active Directory® i SharePoint®.  

Migracja serwerów — aparat Acronis AnyData Engine umożliwia migrowanie między różnymi hiperwizorami i maszynami fizycznymi (P2V, V2V, 
V2P i P2P).

Bezpośrednie kopie zapasowe na taśmach — w odróżnieniu od innych produktów obsługi kopii zapasowych w środowisku VMware rozwiązanie 
Acronis Backup Advanced for VMware umożliwia wykonywanie kopii zapasowych nie tylko na dyskach oraz w chmurze, lecz również bezpośrednio 
na taśmach.

OBSŁUGIWANE ŚRODOWISKA
• VMware ESX Infrastructure 3.5 z aktualizacją 2+

• VMware vSphere 4.0, 4.1, 5.0, 5.1 i 5.5

Obsługiwane są hiperwizory ESX i ESXi, z wyjątkiem bezpłatnego 
hiperwizora VMware vSphere (ESXi).

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI PAMIĘCI MASOWEJ
• Dyski twarde

• Sieciowe pamięci masowe (SMB i FTP)

• Dyski P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, iSCSI, IEEE1394 (Firewire) i USB 
1.1/2.0/3.0, karty PC Card

• Napędy taśmowe, zmieniacze i biblioteki taśm

• Usługa Acronis Cloud Storage

Aby uzyskać informacje dodatkowe, należy odwiedzić witrynę http://www.acronis.com

Aby zakupić produkty, należy odwiedzić witrynę http://www.acronis.com/en-us/company/contacts.
html#international w celu wyszukania przedstawicielstwa lub autoryzowanego sprzedawcy firmy Acronis.

INNE FUNKCJE
Bezpośrednie zarządzanie wydajnością — aparat Acronis AnyData Engine umożliwia precyzyjne sterowanie środowiskiem ESX(i) dzięki możliwości 
równoważenia liczby kopii zapasowych maszyn wirtualnych w jego kontekście.

Przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe — można także wykonywać kopie zapasowe danych różniących się w odniesieniu do ostatniej kopii 
zapasowej, co pozwala zaoszczędzić czas, miejsce w pamięci masowej i przepustowość sieci oraz zwiększyć wydajność dysków i systemów. 

Kompresja i deduplikacja  — dzięki wbudowanym funkcjom deduplikacji i kompresji danych na poziomie bloku woluminy kopii zapasowych można 
zmniejszyć nawet o 90%, optymalizując szybkość wykonywania kopii zapasowych, zmniejszając wymagania w zakresie miejsca i minimalizując 
obciążenia sieciowe.

Modułowa architektura — zastosowanie aparatu Acronis AnyData Engine pozwala dodawać następne produkty z rodziny Acronis Backup 
Advanced do rozwiązania podstawowego w dowolnym momencie. Dzięki temu firma może na początku kupić produkty, których akurat potrzebuje, 
a następnie w miarę rozwoju nabywać dodatkowe komponenty, aby chronić fizyczne serwery, stacje robocze i inne platformy hiperwizorów bez 
konieczności wdrażania całkiem nowego środowiska obsługi kopii zapasowych.

Odzyskiwanie po awarii — można szybko przeprowadzać proces odzyskiwania w przypadku klęski żywiołowej dzięki funkcji BMR firmy Acronis.
Można przywracać całe maszyny wirtualne lub wyodrębniać wybrane pliki i foldery. 

Scentralizowane zarządzanie — komponent Acronis Management Server umożliwia lokalne lub zdalne zarządzanie wszystkimi maszynami 
fizycznymi i wirtualnymi. Można przypisywać plany tworzenia kopii zapasowych pojedynczym maszynom i ich grupom, zapoznawać się z 
aktualizacjami stanu i otrzymywać alerty — wszystko z poziomu jednej konsoli.

Szyfrowanie — aparat Acronis AnyData Engine szyfruje dane podczas transmisji i przechowywania przy użyciu wojskowej klasy algorytmu AES-256, 
pomagając chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
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