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Parametry Basic Advanced

Przestrzeń dyskowa na kopie zapasowe Moduły 10 GB / nieograniczona przestrzeń dyskowa 

Liczba polityk kopii zapasowych 1 Nieograniczona 

Podstawowa konfiguracja Tak Tak

Usługi profesjonalne Tak Tak 

Panel administracyjny dostępny  
przez przeglądarkę WWW

Nie Tak 

Raporty Raport codzienny z podsumowaniem przesyłanym e-mailem 

Co backupujemy (źródło)?

Kopie snapshotowe i agentowe maszyn wirtualnych  
(WCD T-Mobile,  Private Cloud w T-Mobile). 
Kopie agentowe serwerów fizycznych (z centrum danych 
T-Mobile i lokalizacji Klienta).
Dla opcji z Panelem kopie snapshotowe WCD nie są 
dostępne. 

Kopie agentowe maszyn wirtualnych  
(WCD T-Mobile, Private Cloud w T-Mobile).
Kopie agentowe serwerów fizycznych  
(z Centrum Danych T-Mobile i lokalizacji Klienta).

Technologia Veritas NetBackup Commvault Simpana

Założenia usługi

Kopie zapasowe wykonywane automatycznie, 
odtworzenie na żądanie.
Dla danych źródłowych > 10 TB możliwy dostęp do usługi 
przez Panel Klienta (opcja Basic Plus).

Dostęp do usługi przez Panel Klienta.

Polityka Backup

Standardowa kopia zapasowa:
• kopie zapasowe pełne wykonywane raz na tydzień, 
• kopie przyrostowe wykonywane codziennie. 
Kopie są przechowywane zgodnie z harmonogramem 
umożliwiającym odtworzenie danych sprzed 14 dni
(możliwe jest inne ustawienie polityk, pod warunkiem, 
że wymagana retencja kopii zapasowych to najdłużej 
3 miesiące oraz dane podlegają procesowi  deduplikacji).

Częstotliwość i retencja Backup definiowane  
przez Klienta w Panelu Klienta, przy czym retencja 
nie dłuższa niż 3 miesiące, oraz dane podlegają  
procesowi deduplikacji.

Odtwarzanie danych Przez T-Mobile (do 5 zadań odtworzenia w miesiącu). Samodzielnie przez Klienta za pomocą Panelu. 

SLA 99,50% z możliwością zwiększenia do 99,99%

Dostęp do usługi Backup Internet / Ethernet / IPVPN / Lambda / P2P

Port sieciowy 1 Gb/s / 10 Gb/s w Centrum Danych T-Mobile 

Liczba podłączonych serwerów Nieograniczona

Backup otwartych plików Tak

Źródło kopii zapasowych Maszyny wirtualne/ systemy operacyjne / bazy danych / systemy plików

Obsługiwane systemy / aplikacje / 
bazy danych 

Windows / Linux / Mac / Unix / MS SQL / Oracle/ MS Exchange / Lotus Notes/ inne


