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Acronis® Backup Advanced for Windows Server to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie 
chroniące środowisko Windows Server®. Dzięki aparatowi Acronis AnyData Engine 
produkt ten zapewnia najszybsze, najbardziej wydajne funkcje wykonywania kopii 
zapasowych i odzyskiwania.

Aparat Acronis AnyData Engine pozwala skorzystać z opatentowanej przez firmę 
Acronis technologii tworzenia obrazów dysku. Umożliwia ona tworzenie kopii 
zapasowych w postaci obrazów, których można używać w celu odzyskiwania danych 
do dowolnego środowiska — zapewnia to elastyczne opcje przywracania pozwalające 
zoptymalizować procedury odzyskiwania po awarii. Kopie zapasowe są zapisywane 
w ujednoliconym formacie, w pełni zgodnym z rozwiązaniami z rodziny Acronis 
Backup Advanced przeznaczonymi dla środowisk VMware vSphere®, Microsoft® 
Hyper-V® i innych obsługiwanych konfiguracji z hiperwizorami. W ciągu kilku minut 
można przywrócić pełny serwer, z nienaruszonymi danymi, do wcześniejszej lub 
nowej konfiguracji sprzętowej, albo maszyny wirtualnej. Można również przywracać 
pliki, foldery i aplikacje do dowolnej lokalizacji w rekordowym czasie. 

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 Windows Server 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, zawierający 
mechanizmy kontroli oparte na zasadach i funkcje raportowania scentralizowanego, 
zapewnia jednolity interfejs umożliwiający łatwe zarządzanie kopiami zapasowymi 
maszyn wirtualnych i fizycznych w całym środowisku, lokalnie lub zdalnie. 

NAJLEPSZE FUNKCJE KOPII ZAPASOWYCH DLA 
SYSTEMU WINDOWS SERVER
Technologia tworzenia obrazów dysku — aparat Acronis AnyData Engine zapisuje 
pełne obrazy środowiska Windows Server w szerokiej gamie lokalizacji docelowych, 
pomijając nieużywane miejsce na dysku w celu oszczędności pamięci masowej i czasu.

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.

Obsługa usługi Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service) — wykonywanie kopii 
zapasowych aplikacji krytycznych obsługujących usługę VSS, takich jak Exchange i SQL 
Server®, Active Directory® i SharePoint®, na serwerze produkcyjnym bez konieczności 
jego odłączania.

Elastyczne funkcje odzyskiwania — szybkie przywracanie wybranych danych — 
plików, folderów, aplikacji, dysków lub całych serwerów — przy użyciu jednego obrazu 
kopii zapasowej.

GŁÓWNE FUNKCJE
• Kopie zapasowe oparte na obrazach 

umożliwiające szybkie rejestrowanie 
wszystkich danych w jednym, prostym 
kroku   

• Spójne kopie zapasowe aplikacji 
obsługujących usługę VSS

• Tworzenie kopii zapasowych na 
dyskach lokalnych i sieciowych, 
na taśmach oraz w chmurze

• Odzyskiwanie do dowolnej konfiguracji 
sprzętowej lub maszyny wirtualnej

• Odzyskiwanie pojedynczych plików 
lub przywracanie obrazu na nowy 
komputer w ciągu kilku minut

• Nieskomplikowane funkcje 
odzyskiwania po awarii przy użyciu 
instrukcji krok po kroku

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 usprawnić 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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Odzyskiwanie po awarii — odzyskiwanie całego serwera z systemem Windows® do wcześniejszej lokalizacji, innej konfiguracji sprzętowej lub 
serwera wirtualnego. Przywracanie danych odbywa się szybko i sprawnie, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. W przypadku awarii sprzętu lub klęski 
żywiołowej można odzyskać cały serwer w kilka minut, korzystając z funkcji odzyskiwania po awarii (BMR) firmy Acronis. 

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.

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
• Windows XP Professional z dodatkiem SP2+ (x86, x64)

• Windows 2000 z dodatkiem SP4 — wszystkie wydania oprócz 
wersji Datacenter

• Windows Server 2003/2003 R2 — wydania Standard i Enterprise 
(x86, x64)

• Windows Small Business Server 2003/2003 R2

• Windows Vista — wszystkie wydania oprócz Vista Home Basic 
i Vista Home Premium (x86, x64)

• Windows Server 2008 — wydania Standard, Enterprise, 
Datacenter i Web (x86, x64)

• Windows Small Business Server 2008

• Windows 7 — wszystkie wydania oprócz Starter i Home (x86, 
x64)

• Windows Server 2008 R2 — wydania Standard, Enterprise, 
Datacenter, Foundation i Web

• Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012

• Windows Small Business Server 2011 — wszystkie wydania

• Windows 8/8.1 — wszystkie wydania oprócz Windows RT (x86, 
x64)

• Windows Server 2012/2012 R2 — wszystkie wydania

• Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI PAMIĘCI MASOWEJ
• Dyski twarde

• Sieciowe pamięci masowe (SMB i FTP)

• Dyski CD/DVD/HD-DVD/Blu-ray

• Dyski ZIP®, Rev® i inne nośniki wymienne

• 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

OBSŁUGIWANE SYSTEMY PLIKÓW
• FAT16/32

• NTFS

• ReFS *

• Ext2/Ext3/Ext4

• ReiserFS3 *

• ReiserFS4 *

• XFS *

• JFS *

• Linux SWAP

*Obsługa z ograniczeniami
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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, generować raporty oraz otrzymywać alerty — wszystko z poziomu jednej konsoli.

Replikacja i przemieszczanie kopii zapasowej — po ukończeniu procesu wykonywania kopii zapasowej aparat Acronis AnyData Engine 
automatycznie replikuje jej dane w określonych lokalizacjach przechowywania, włącznie z usługą chmury Acronis Cloud. Funkcja przemieszczania 
automatycznie przenosi dane kopii zapasowych do nowej lokalizacji po upływie okresu przechowywania na bieżącym nośniku. 

Ograniczanie przepustowości — w celu zminimalizowania wpływu obsługi kopii zapasowych na infrastrukturę w godzinach pracy aparat Acronis 
AnyData Engine umożliwia ograniczanie wykorzystania przepustowości sieciowej i szybkości zapisu na dyskach. 

Migracja serwerów — funkcje oprogramowania umożliwiają łatwe migrowanie do wybranego serwera fizycznego lub wirtualnego (P2P, P2V, V2V 
i V2P) w dowolnej lokalizacji.  

Acronis Active Restore — unikatowa technologia umożliwia użytkownikom rozpoczęcie pracy przed ukończeniem procesu przywracania dzięki 
kopiowaniu wyłącznie plików wymaganych do szybkiego odzyskania. Reszta danych jest przywracana w tle.

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.
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