
Pozostałe backupy są backupami przyrostowymi SZYBKI I PEWNY BACKUP
StorageCraft ShadowProtect to system do łatwego tworzenia (incremental backup), które są zwykle stosunkowo niewielkie 

backupu serwerów Windows i szybkiego przywracania ich do i ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. 

działania w przypadku awarii. Pozwala na rejestrowanie Pozwala to na wykonywanie regularnych backupów także 

zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych w ciągu dnia, podczas normalnej pracy systemu, co ma 

odstępach tak, aby w przypadku awarii dysku czy serwera ogromne znaczenie dla jakości ochrony zapewnianej przez 

zbackupowane dane były aktualne. Unikalne podejście do system backupu StorageCraft. Utrata danych związana 

zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia z ewentualną awarią serwera jest w takim przypadku 

przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie znacznie mniejsza, niż gdyby backup wykonywany był tylko 

kilku minut, co ogranicza wpływ awarii na prowadzoną raz dziennie w godzinach nocnych.

działalność do absolutnego minimum. 
POLITYKI BACKUPU

W przypadku rozwiązań firmy StorageCraft backup obejmuje Tworzenie backupu łączy się zawsze z koniecznością 

zawsze cały dysk lub wybraną partycję - z wykorzystaniem przechowywania znacznych ilości danych. Aby ograniczyć 

technologii Microsoft VSS tworzony jest tzw. obraz dysku. ich ilość do niezbędnego minimum, zapewniającego jednak 

Dzięki temu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych pełne bezpieczeństwo, w rozwiązaniach StorageCraft 

przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz stosowane są mechanizmy weryfikacji i konsolidacji 

samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją. tworzonych backupów. Administrator może zdefiniować 

Zastosowanie technologii Microsoft VSS pozwala na własną politykę, określającą jak długo poszczególne kopie 

wykonanie „zdjęcia” systemu w danej chwili, a tym samym zapasowe powinny być przechowywane, po jakim czasie 

umożliwia wykonanie backupu otwartych baz MS SQL czy backupy przyrostowe z danego dnia mogą zostać 

pracujących systemów takich jak MS Exchange. skonsolidowane w jeden backup dzienny, z kolei dzienne 

w tygodniowy, a tygodniowe w jeden miesięczny. Dzięki temu 
INDYWIDUALNA STRATEGIA BACKUPU mechanizmowi administrator może istotnie ograniczyć 
W zależności od wybranej strategii, pełny backup serwera przyrastanie w czasie ilości przechowywanych danych 
może zostać wykonany tylko jednorazowo lub być i w pełni zautomatyzować zarządzanie backupem. 
wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. 
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OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE:
Windows Server 2000, 2003, 2008 z R2, 2012 (32-bit & 64-bit), Windows Small Business Server 2003, 2008, 2011 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2012 Essentials.
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