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ARCHITEKTURA CHMURY HYBRYDOWEJ ACRONIS

Dowolne
środowisko

Dowolny
magazyn danych

Dowolny
typ ochrony

CHMURA

LOKALNIE

CHMURA

LOKALNIE

Archiwizacja

Kopie zapasowe

Magazyn w chmurze

Przywracanie po awarii

e-Discovery

Synchronizacja i współ-
dzielenie plików

Monitoring

PIZYCZNE

WIRTUALNE

APLIKACJE

URZĄDZENIA MOBILNE

DYSKI

TAŚMY

NAS

SAN

Dowolne
przywracanie

Przywracanie plików

Przywracanie systemu

Przywracanie Bare-Metal

Granularne przywracanie

Przywracanie na innym sprzęcie

Active Restore

vmFlashBack

P2V, V2V, V2P, P2P

P2C, V2C, C2C, C2V, C2P

Przywracanie na dużą skalę

Przywracanie z chmury po awarii

Replikacja

Wysoka dostępność

FTP/SFTP

Ujednolicona scentralizowana konsola w przeglądarce
Interfejs użytkownika działający lokalnie lub w chmurze

Acronis chroni dane twojej całej firmy — lokalne, zdalne,
w chmurze prywatnej, w chmurze publicznej i na urządzeniach mobilnych

Unikalna ochrona danych chmury
hybrydowej dla calej twojej firmy/

Nowoczesne środowiska IT szybko 
ewoluują - 86 procent firm korzysta 
z technologii w chmurze, a 70 procent 
narzędzi pracy to urządzenia mobilne. 
W związku z tym, środowiska IT stają się 
coraz bardziej skomplikowane i wyma-
gające więcej zasobów ponieważ firmy 
są uzależnione od danych i systemów IT 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Awarie i utrata danych prowadzą do 
poważnych strat finansowych – niepro-
duktywni pracownicy, niezadowoleni 
klienci, utracone kontrakty i dodatkowe 
koszty. Mając świadomość rosnącej 
w ogromnym tempie ilości danych 
firmowych i struktury IT ewoluującej 
w środowisko chmury hybrydowej, 
wiadomo, że tylko ochrona danych 

lokalnie, w chmurze i na wszystkich 
urządzeniach zapewni ciągłość bizneso-
wą.

Acronis Backup chroni twoje całe środo-
wisko IT. Dzięki ujednoliconej konsoli 
w przeglądarce otrzymujesz najlepszy 
na rynku mechanizm tworzenia kopii 
zapasowych serwerów fizycznych Micro-
soft Windows® i Linux®; wirtualnych 
VMware® i Microsoft Hyper-V®; maszyn 
wirtualnych chmury Microsoft Azure® 
i instancji Amazon® EC2; aplikacji Micro-
soft Exchange®, SQL Server®, SharePo-
int® i Active Directory®; lokalnych 
i zdalnych stacji roboczych i laptopów 
Microsoft Windows i Mac®; oraz 
urządzeń iPhone®, iPad® i Android®.

Chroń dane całej twojej firmy – 
lokalne, zdalne, w chmurze 
prywatnej, w chmurze publicznej
i na urządzeniach mobilnych

Nie komplikuj sobie życia i kontroluj 
swoje dane z wykorzystaniem 
elastycznej konsoli w przeglądarce 
działającej lokalnie lub w chmurze

Osiągnij założone wskaźniki RPO
i RTO dzięki szybkim kopiom 
zapasowym i przywracaniu 
systemów oraz aplikacji w dowolnej 
lokalizacji

Zaufaj sprawdzonym technolo-
giom opracowanym dla twojego 
obecnego i przyszłego środowi-
ska

Zmniejsz czas RTO do sekund 
dzięki funkcji Acronis Instant 
Restore TM, która uruchamia 
dowolną kopię zapasową w postaci 
maszyny wirtualnej VMware lub 
Hyper-V

Chroń każdego użytkownika 
tworząc kopie zapasowe kompute-
rów Windows, tabletów, kompute-
rów Mac, iPadów, iPhonów
i urządzeń Android

Zachowaj pełną kontrolę nad 
lokalizacją przechowywania twoich 
danych, systemów i kopii zapaso-
wych, i bądź świadomy gdzie 
znajdują się twoje dane, nawet jeśli 
są przechowywane w chmurze



Technologia tworzenia obrazów

Ochrona aplikacji biznesowych

Ochrona środowiska pracy w chmurze 

Ochrona serwera wirtualnego

Ochrona stacji roboczych i tabletów

Ochrona urządzeń mobilnych

Acronis Instant Restore™ 

Centralne zarządzanie w przeglądarce 

Replikacja kopii zapasowych

Replikacja maszyn VMware
z optymalizacją WAN  

 

 
 

Acronis Universal Restore

 

Acronis vmFlashback
 

Kopie zapasowe hosta VMware ESXi
i przywracanie bare-metal
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NIEZAWODNE KOPIE ZAPASOWE

 

 

TYLKO ACRONIS 
BACKUP 12Zapisuj kompletne i niezawodne kopie 

zapasowe w wielu miejscach docelo-
wych, włączając w to dyski lokalne, 
udziały sieciowe, taśmy i chmurę. W 
prosty sposób przywracaj całe obrazy 
lub tylko wybrane pliki, foldery i aplika-
cje.

Chroń aplikacje Microsoft Exchange, 
SQL Server, SharePoint i Active Directo-
ry dzięki spójnym kopiom zapasowym, 
szybkiemu przywracaniu i granularne-
mu odzyskiwaniu pojedynczych 
elementów, takich jak wiadomości 
email czy skrzynki pocztowe.

Twórz kopie zapasowe i przywracaj 
elementy środowiska pracy w chmu-
rze, i w prosty sposób przenoś je 
pomiędzy różnymi rozwiązaniami 
chmury ,  sys temami  w i r tua lnymi  
i  maszynami fizycznymi (P2C, V2C, 
C2C, C2V i C2P).

Uzyskaj niesamowite czasy RTO 
liczone w sekundach dzięki możliwości 
uruchomienia dowolnej kopii zapaso-
wej jako maszyny wirtualnej VMware. 
lub Hyper-V – bezpośrednio z magazy-
nu kopii zapasowych bez przenoszenia 
jakichkolwiek danych.

Twórz kopie zapasowe i przywracaj 
dane oraz konfigurację dowolnego 
urządzenia iPhone, iPad i Android.

Zapewnij całkowitą ochronę punktów 
końcowych tworząc kopie komputerów/ta-
bletów Windows i komputerów Mac.

Twórz kopie zapasowe maszyn wirtualnych 
Microsoft Hyper-V i VMware vSphere oraz 
samych hostów. Przenoś maszyny wirtual-
ne pomiędzy różnymi środowiskami typu 
hypervisor oraz maszynami fizycznymi 
(P2V, V2V, V2P, and P2P) i chmurą.

W prosty sposób zarządzaj wszystkimi 
maszynami fizycznymi, wirtualnymi i maszy-
nami w chmurze z poziomu ujednoliconej 
konsoli dostępnej w przeglądarce interne-
towej, działającej lokalnie lub w chmurze. 
Przydzielaj plan tworzenia kopii zapasowej 
do jednej lub więcej maszyn, przeglądaj 
aktualizacje statusów i odbieraj powiado-
mienia – wszystko z poziomu jednej konsoli.

Replikuj kopie zapasowe pomiędzy 
różnymi magazynami danych, włącznie 
z chmurą Acronis. Automatycznie 
przenoś dane do nowego magazynu 
danych gdy wygaśnie okres ich przecho-
wywania lub pozwól Acronis Backup 
skasować starsze kopie zapasowe na 
koniec tego okresu zwalniając miejsce 
dla nowych kopii zapasowych.

Zmniejszaj RTO maszyn wirtualnych 
VMware poprzez zachowanie kopii 
maszyny w drugiej lokalizacji dla 
szybkiego przywracania. Ograniczaj 
obciążenie WAN dzięki wbudowanej 
optymalizacji WAN.

Przywracaj systemy na innym sprzę-
cie - nawet w środowisku wirtualnym 
i w chmurze - lub przywracaj w szybki 
sposób cały serwer na świeżej 
maszynie minimalizując kosztowne 
przestoje.

W szybki sposób przywracaj maszyny 
wirtualne VMware i Hyper-V z wykorzysta-
niem śledzenia zmienionych bloków (CBT) i 
przywracania tylko tych danych, które 
uległy zmianie od ostatniej kopii zapaso-
wej.

Osiągnij większą elastyczność tworząc 
kopie zapasowe hostów ESXi z możliwo-
ścią przywrócenia całego systemu na tym 
samym lub innym sprzęcie.

Zapewnia małym i średnim 
firmom ochronę lokalną i w 
chmurze, udostępniając ujednolico-
ną konsolę w przeglądarce i pozwala-
jąc na wykonywanie kopii zapasowych 
i przywracanie całego środowiska 
pracy.

Udostępnia funkcję Acronis 
Instant Restore™, która zmniejsza 
czasy RTO do kilku sekund, urucha-
miając dowolną kopię zapasową jako 
maszynę wirtualną VMware lub 
Hyper-V.

Zapewnia kompletną ochronę 
twojej całej infrastruktury IT 
tworząc kopie lokalnych fizycznych i 
wirtualnych systemów, jak również 
maszyn wirtualnych Microsoft Azure i 
instancji Amazon EC2.

Chroni hosty VMware ESXi i 
Microsoft Hyper-V (nie tylko same 
maszyny wirtualne) i może je 
przywracać na innym sprzęcie 
zapewniając ochronę całej wirtualnej 
infrastruktury.

Chroni każdego użytkownika 
tworząc kopie zapasowe komputerów 
i tabletów z Windows, komputerów 
Mac oraz dowolnych urządzeń iPad, 
iPhone i Android.

Daje całkowitą kontrolę nad 
lokalizacją przechowywania 
twoich danych, systemów i kopii 
zapasowych - uświadamiając gdzie 
znajdują się dane twojej firmy, nawet 
gdy są składowane w chmurze.



RODZAJE LICENCJI

Licencje subskrypcyjne

• Acronis Backup Server - Licencja subskrypcyjna: 
Kompletna ochrona serwerów fizycznych i środowiska
pracy w chmurze, włącznie z obsługiwanymi aplikacjami.

• Acronis Backup Virtual Host - Licencja subskryp- 
cyjna: Kompletna ochrona całych hostów VMware
ESX(i) i Hyper-V, obejmująca nieograniczoną liczbę
maszyn wirtualnych i obsługiwane aplikacje.

 

• Acronis Backup Windows Server Essentials 
- Licencja subskrypcyjna: Atrakcyjne cenowo rozwią-
zanie do tworzenia kopii zapasowych systemów
Windows Server Essentials łącznie z aplikacjami.

• Acronis Backup Workstation  - Licencja subskryp-
cyjna: Kopie zapasowe dysków i plików oraz
odzyskiwanie danych komputerów PC, tabletów
z systemem Windows i komputerów Mac.

•
 

Acronis Cloud Storage - Licencja subskrypcyjna: 
Opcja dodatkowa skalowalnego, zdalnego magazynu
danych w bezpiecznych centrach danych Acronis,
obejmująca m.in. pierwsze wysłanie i przywracanie
na wielką skalę.

Licencje dożywotnie

• Acronis Backup 12 Server - Licencja dożywotnia:
Kompletna ochrona dowolnego serwera fizycznego
lub środowiska pracy w chmurze, włącznie z aplikacjami.

• Acronis Backup 12 Virtual Host - Licencja doży- 
wotnia: Kompletna ochrona całych hostów VMware
ESX(i) i Hyper-V, obejmująca nieograniczoną liczbę
maszyn wirtualnych i obsługiwane aplikacje.

• Acronis Backup 12 Windows Server 
Essentials - Licencja dożywotnia: Kopie zapasowe 
dysków i plików kompletnych systemów Windows
Server Essentials łącznie z aplikacjami.

• Acronis Backup 12 Workstation - Licencja doży- 
wotnia: Kopie zapasowe dysków i plików kompute-
rów PC, tabletów z systemem Windows i kompute-
rów Mac.

KLUCZOWE FUNKCJE

Bezpieczne i elastyczne tworzenie kopii zapasowych
• Kompletne obrazy systemów fizycznych, wirtualnych

i w chmurze
 

• Kopie zapasowe wybranych folderów i udziałów sieciowych 
•
 

Kopie zapasowe serwera Microsoft Exchange,
Microsoft SQL, SharePoint i Active Directory

•
 

Kopie zapasowe punktów końcowych – stacji roboczych,
laptopów i urządzeń mobilnych

•
 

Replikacja maszyn wirtualnych VMware i możliwość ich
pracy awaryjnej

Ulepszone przywracanie
• Elastyczne opcje kompletnego przywracania z czasami RTO

w zakresie od kilku sekund do minut
 

• Przywracanie maszyn z systemami Windows i Linux, również
w środowiskach wirtualnych i chmurowych, na tym samym
lub zupełnie innym sprzęcie

Uproszczone przywracanie danych
• Przywracanie plików, folderów, baz danych, skrzynek

pocztowych i innych elementów
 

• Granularne przywracanie z kopii zapasowych serwerów
Exchange i SharePoint

 

Proste zarządzanie
• Prosta w użyciu konsola dostępna z poziomu przeglądarki, dzia-

łająca lokalnie lub w chmurze, pozwalająca zarządzać kopiami
wszystkich systemów fizycznych, wirtualnych i w chmurze

• Intuicyjny interfejs przeglądarkowy ułatwia instalację, konfigu-
rację i wdrożenie

 

• Centralny system powiadamiania i raportowania

Zaawansowane i wydajne zarządzanie magazynami danych
• Automatyczna weryfikacja i usuwanie starych kopii zapasowych
• Replikacja kopii zapasowych w kilku lokalizacjach, m.in.

w chmurze Acronis
• Szyfrowanie AES-256 dla bezpiecznego dostępu do danych,

ich magazynowania i przesyłania
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Oferta Acronis obejmuje atrakcyjne cenowo produkty 
zapewniające kompletną ochronę danych, włączając w to 
pomoc techniczną i aktualizacje do nowych wersji. Licen-
cje subskrypcyjne są dostępne w opcjach jedno-, dwu- 
i trzyletnich:

Acronis oferuje również tradycyjne licencje oprogramo-
wania, zawierające rok wsparcia technicznego i bezpłat-
nych aktualizacji.



Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.acronis.com

Copyright © 2002-2016 Acronis International 
GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis 
i logo Acronis są znakami towarowymi Acronis
International GmbH w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
stanowią własność odpowiednich podmiotów. 

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania
zmian technicznych. W dokumencie mogą
występować ewentualne różnice między
produktami a ilustracjami oraz błędy. 2016-05

Obsługiwane systemy operacyjne
dla konsoli lokalnej

 

• Windows Server 2016 Technical Preview 4
• Windows Server 2012/2012 R2, 2008/2008 

R2 x64
• Windows 10, 8/8.1, 7 (edycje x64)
• Linux

Obsługiwane systemy Microsoft Windows
• Windows Server 2016 Technical Preview 4
• Windows Server 2012/2012 R2,  

2008/2008 R2, 2003/2003 R2
• Windows Small Business Server  

2011, 2008, 2003/2003 R2
• Windows MultiPoint Server  

2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server  

2012/2012 R2, 2008/2008 R2, 2003
• Windows 10, 8/8.1, 7
• Windows Vista
• Windows XP Professional SP2+ 

(x86, x64)

Obsługiwane systemy Linux
• Linux z jądrem od 2.6 do 4.5 i glibc 2.3.2 

lub nowszym
• Różne dystrybucje Linux 32-bitowe (x86)

 i 64-bitowe (x86_64) włączając w to:
 ° Red Hat Enterprise Linux 4.x - 7.x
 ° Ubuntu 9.10 - 16.04
 ° Fedora 11 - 24
 ° SUSE Linux Enterprise Server 10 - 12
 ° Debian 4 - 8.3
 ° CentOS 5.x  - 7.x
 ° CloudLinux 7, 7.1
 ° ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1
 ° Oracle Linux 5.x - 7.x  

(włączając UEK)

Obsługiwane systemy operacyjne Apple
• OS X 10.08 – 10.11
• iOS 6 – 9

Obsługiwane mobilne systemy operacyjne
• Android 4.0 – 6.0.1

Obsługiwane środowiska wirtualizacji
• VMware vSphere ESX(i) 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1
• Microsoft Hyper-V Server 2016TP4, 

2012/2012 R2, 2008/2008 R2
• Microsoft Windows Server 2016TP4, 

2012/2012 R2, 2008/2008 R2 z Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8/8.1  

(x64) z Hyper-V

Obsługiwane środowiska pracy w chmurze
• Instancje Amazon Web Services EC2
• Maszyny wirtualne Microsoft Azure

Obsługiwane aplikacje
• Microsoft Exchange Server  

2016, 2013, 2010, 2007
• Microsoft SQL Server  

2016, 2014, 2012, 2008 R2, 2008, 2005
• Microsoft SharePoint 2013
• Microsoft SharePoint Server 2010 SP1
• Microsoft SharePoint Foundation  

2010 SP1
• Microsoft Office SharePoint  

Server 2007 SP2
• Microsoft Windows SharePoint  

Services 3.0 SP2
 
Obsługiwane magazyny danych
• Dyski lokalne – SATA, SCSI, IDE, RAID
• Sieciowe urządzenia magazynujące – SMB,

NFS, iSCSI, FC, FTP
• Nośniki wymienne –  

ZIP®, Rev®, RDX®, itd.
• Zewnętrzne dyski HDD i SSD – USB 3.0/2.0/1.1 

i IEEE1394 (Firewire)
• Chmura Acronis
 
Obsługiwane systemy plików
• FAT16/32
• NTFS
• HPFS
• ReFS *
• Ext2/Ext3/Ext4
• ReiserFS3 *
• ReiserFS4 *
• XFS *
• JFS *
• Linux SWAP

Obsługiwane przeglądarki
• Google Chrome 29 lub nowsza
• Mozilla Firefox 23 lub nowsza
• Opera 16 lub nowsza
• Windows Internet Explorer 10 lub nowsza
• Safari 5.1.7 lub nowsza  

(pracująca w systemie Apple OS X i iOS)

* Z pewnymi ograniczeniami. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
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