CENTRA DANYCH

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.
Dzięki Backupowi w T-Mobile zyskujesz pewny dostęp do danych (bez względu na to, czy znajdują się one w centrum
danych T-Mobile czy w Twojej serwerowni) oraz oszczędzasz czas, pieniądze i zasoby.
W wariancie zarządzanym przez Ciebie panel administracyjny usługi jest łatwy w obsłudze i współpracuje ze
wszystkimi rodzajami systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji biznesowych.

Schemat działania usługi

1. Instalacja agenta backup
na serwerze.

Dane do backupu mogą pochodzić
z serwerów lub maszyn wirtualnych w:
– c entrum danych T-Mobile
(w ramach Kolokacji, hostingu
fizycznego lub wirtualnego),
– Twojej serwerowni.

2. Wybór polityki backupu.

3. Automatyczny backup danych.

Twój backup
4. Odzyskaj dane, kiedy tylko
potrzebujesz.

Centrum danych T-Mobile.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
Korzyści
• Bezpieczeństwo i niezawodność – zabezpiecz dane i maksymalnie zwiększ dostępność systemów, korzystając
z usługi Backup.
• Przewidywalne koszty – nie ma potrzeby inwestowania w infrastrukturę, ponosisz jedynie koszty abonamentowe.
• Replikacja – dodatkowa usługa umożliwiającą 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 T-Mobile istnieje możliwość zestawienia
połączenia z miejscem, gdzie znajdują się Twoje serwery i wykonywania ich kopii zapasowych w jednym z naszych
centrów danych.
• Disaster Recovery – dzięki kopiom zapasowym możliwe jest odtworzenie danych i przywrócenie działania firmy
po awarii lub ataku hakerskim na serwery w Twojej lokalizacji.
• Gwarancja jakości – umowa SLA oraz wsparcie techniczne inżynierów Centrum Zarządzania Siecią 24x7.

Charakterystyka wariantów produktu
Parametry

Basic

Przestrzeń dyskowa na kopie zapasowe

Advanced lub Basic Plus (dla danych na źródle > 10 TB)

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)

Podstawowa konfiguracja

tak

tak

Usługi Profesjonalne

tak

tak

Panel administracyjny dostępny
przez przegladarkę WWW

nie

tak

Zarządzanie usługą

przez T-Mobile

przez Klienta

Raporty

raport wykonania backupu przesłany e-mailem

Dostęp do usługi Backup

Internet Biznes, VPN Access, łącza punkt-punkt (Ethernet Line lub Lamda)

KOMPLEKSOWE USŁUGI
DLA DUŻYCH I ŚREDNICH FIRM
TELEFONIA
I KOMUNIKACJA

DOSTĘP DO INTERNETU
Internet Biznes
Internet Biznes LTE
Internet Mobilny
IP Transit

USŁUGI IT
IT for Business

Telefonia Komórkowa
Platforma Głosowa
Infolinia
Unified Communications
Jeden Numer
Dostęp do SMSC/MMSC

SIECI
TELEINFORMATYCZNE

CENTRA DANYCH

SD-WAN
M2M
Prywatny APN
IP VPN
Transmisja danych
Cloud on Edge
Wi-Fi as a Service

Kolokacja Serwerów
Serwer Dedykowany
Private Cloud
IaaS Wirtualne
Centrum Danych
Backup
IP Gate

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
Security Operations Center
Usługi Bezpieczeństwa IT
Zarządzany Firewall
Cloud Security
VPN as a Service
Zarządzany WAF
AntyDDoS
Cyber Guard
Wideo Analiza
Mobile Device Management

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

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

IOT, SMART CITY, BIG DATA
Internet rzeczy (IoT)
Inteligentne miasto
Reklama Mobilna
Analiza Ruchu Big Data

