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Backup
Tworzenie kopii zapasowych
i odzyskiwanie danych

BACKUP
Opis usługi
Usługa Backup umożliwia regularne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, gwarantując bezpieczeństwo
informacji biznesowych przechowywanych zarówno w aplikacjach, jak i bazach danych.
Backup T-Mobile zapewnia stały dostęp do danych, bez względu na to, czy znajdują się one w Centrum Danych
T-Mobile czy w Twojej serwerowni. Dzięki naszemu rozwiązaniu oszczędzasz czas, pieniądze i zasoby.
W wariancie zarządzanym przez Klienta interfejs usługi jest łatwy w obsłudze i współpracuje z większością
systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji biznesowych.
Podstawowa konfiguracja jest bezpłatna, ale usługę można rozbudować, dopasowując do szczególnych potrzeb.

Schemat działania usługi

1. Instalacja na serwerze

2. Wybór polityki backupu

Kolokacja, hosting fizyczny
lub wirtualny w T-Mobile
albo serwery w Twojej lokalizacji

4. Odzyskaj dane, kiedy tylko
potrzebujesz

wirtualne maszyny / system plików / Windows / Linux / Mac /Unix / MS SQL / Oracle / MS Exchange / inne

3. Automatyczny backup danych

Twój backup
Centrum Danych

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
Korzyści
• Bezpieczeństwo i niezawodność – zabezpiecz dane i maksymalnie zwiększ dostępność systemów,
korzystając z usługi Backup. Usługa oparta jest na rozwiązaniach firmy Dell – Avamar i Data Domain.
• Przewidywalne koszty – nie ma potrzeby inwestowania w infrastrukturę, ponosisz jedynie koszty abonamentowe.
• Replikacja – dodatkowa usługa umożliwiająca tworzenie kolejnej kopii zapasowej w oddalonym geograficznie centrum
danych T-Mobile. Usługa dostępna jest w Centrach Danych T-Mobile Piaseczno i Kraków.
• Odzyskiwanie danych na życzenie – skorzystaj z portalu Klienta lub oprogramowania „agent backupu”
i odzyskuj dane w czasie rzeczywistym.
• Usługi profesjonalne – usługa jest zarządzana przez naszych inżynierów, dzięki czemu możesz
skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.
• Doskonały zasięg geograficzny – dzięki rozległej sieci światłowodowej istnieje możliwość zestawienia
łącza punkt-punkt pomiędzy centrum danych T-Mobile a niemal dowolną lokalizacją, w której znajduje się
infrastruktura do backupu.
• Element Disaster Recovery – usługa może być łączona z innymi, np. dostępem do Internetu, IP VPN czy siecią
Ethernet, dzięki czemu dane generowane w zdalnych lokalizacjach również mogą być backupowane.
• Gwarancja jakości – umowa SLA oraz wsparcie techniczne inżynierów Centrum Zarządzania Siecią 24x7.

Charakterystyka wariantów produktu
Parametry

Protect Managed

Przestrzeń dyskowa na kopie zapasowe

Protect

moduły 10 GB/nieograniczona przestrzeń dyskowa

Polityki backupowe

standardowa polityka backup
(kopie zapasowe pełne
wykonywane raz w tygodniu,
przyrostowe codziennie)

nieograniczone
(możliwość konfigurowania
własnych polityk backup w panelu
administracyjnym usługi)

Retencja danych

14 dni

dowolna, do 30 dni (maks. 30 dni)

Podstawowa konfiguracja

tak

tak

Usługi Profesjonalne

tak

tak

Panel administracyjny dostępny
przez przeglądarkę www

monitoring zadań

samodzielna konfiguracja polityk,
monitoring zadań

Zarządzanie usługą

przez T-Mobile

przez Klienta

Raporty

raport wykonania backupu przesyłany e-mailem

Dostęp do usługi Backup

VPN Access, łącza punkt-punkt (Ethernet Line lub Lambda)

Kompleksowe usługi
dla dużych i średnich firm

Cybersecurity

Cloud
&
Data Center

Connectivity

IT Services

IoT
SmartCity
BigData

Numer materiału: 1721816.
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Więcej informacji o usługach:
www.t-mobile.pl/biznes

