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IT DLA BIZNESU

Premiera rozwiązania SaaS Cloud-to-Cloud Backup, wspierającego środowiska
Microsoft Office 365

Barracuda Backup oferuje większą elastyczność procesów ochrony danych i usuwania skutków awarii
dzięki długoterminowej retencji oraz możliwości przenoszenia danych między systemami fizycznymi
i wirtualnymi.
Najważniejsze informacje:
• Barracuda wprowadza rozwiązanie Software-as-a-Service (SaaS) Cloud-to-Cloud Backup, które
zapewnia wsparcie dla Microsoft Office 365
• Barracuda Backup oferuje klientom możliwość elastycznego wdrożenia zapewniającego długoterminową
retencję danych oraz pozwala administratorom łatwo eksportować dane na zewnętrzny dysk lub taśmę
• Przenoszenie danych między systemami fizycznymi i wirtualnymi (Physical-to-virtual, P2V) umożliwia
użytkownikom rozwiązania Barracuda Backup przywrócenie fizycznych kopii zapasowych na serwerze
wirtualnym w celu szybkiego usunięcia skutków awarii
Barracuda Networks rozszerza swoją ofertę dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ochroną danych oraz
usuwania skutków awarii. Firma wprowadza Cloud-to-Cloud Backup, nowe rozwiązanie SaaS do tworzenia kopii
zapasowych, które umożliwia replikowanie danych z obsługiwanych środowisk chmurowych do chmury
Barracuda Cloud Storage. Barracuda Backup zapewnia także dodatkowe opcje długoterminowej retencji danych
oraz przenoszenia ich między systemami fizycznymi i wirtualnymi.
- Jako światowy lider w dziedzinie zintegrowanych, wyspecjalizowanych urządzeń do backupu w raporcie IDC*,
zawsze kładziemy szczególny nacisk na zapewnianie wszechstronnych opcji ochrony danych oraz szybkiego
przywracania usług w przypadku awarii – powiedział Rod Mathews z działu GM Storage w Barracuda
Networks.– W miarę, jak firmy przenoszą swoją infrastrukturę do chmury, przechodząc na aplikacje SaaS,
kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie jednakowego poziomu ochrony serwerów fizycznych, serwerów
wirtualnych i usług chmurowych. Nowe rozwiązania Barracuda Backup, w tym Cloud-to-Cloud Backup dla
aplikacji SaaS, zapewnią większą elastyczność ochrony danych i usuwania skutków awarii.

Backup danych aplikacji SaaS (Software-as-a-Service)
Nowe rozwiązanie Barracuda Cloud-to-Cloud Backup obsługuje aplikacje z pakietu Microsoft Office 365, w tym
Exchange Online i OneDrive for Business. Administratorzy IT, którzy chcą chronić środowiska Microsoft Office
365, mogą replikować dane przez zabezpieczone połączenie i przechowywać je w Barracuda Cloud Storage.
Wyszukiwanie i przywracanie utraconych danych jest łatwiejsze. Administratorzy mogą pobierać dane lub
przywracać je bezpośrednio w hostowanych aplikacjach Microsoft z wykorzystaniem Barracuda Cloud Control –
scentralizowanej konsoli administracyjnej, która działa w przeglądarce internetowej i jest dostępna z dowolnego
miejsca. Korzyści to m.in.:
Ochrona przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem danych
Konfigurowalne zasady retencji i możliwość szczegółowego określenia replikowanych danych
Backup automatyczny lub ręczny
Wyszukiwanie, przywracanie lub pobieranie wybranych elementów
Rozwiązanie Barracuda Cloud Storage można wdrażać w geograficznie rozproszonych centrach danych
klasy korporacyjnej
• Dane są szyfrowane z wykorzystaniem HTTPS/SSL podczas transmisji i za pomocą 256-bitowego
algorytmu AES w spoczynku
•
•
•
•
•

Elastyczne opcje długoterminowej retencji danych
Użytkownicy Barracuda Backup mogą wykorzystać funkcję Offsite Vaulting do przechowywania historycznych
wersji danych w Barracuda Cloud Storage albo w urządzeniu Barracuda Backup poza siedzibą firmy. Rozwiązanie
Barracuda Backup zostało rozszerzone o opcje eksportu wersji historycznych na zewnętrzne nośniki, takie jak
dysk lub taśma. Dzięki temu pozwala eksportować pojedyncze pliki, foldery lub bazy danych – według
harmonogramu lub na życzenie – na dyski i taśmy, do systemów automatycznego podawania taśm
i zrobotyzowanych bibliotek. Oferuje też funkcję automatycznego harmonogramowania i rotacji nośników,
szyfrowania i kompresji danych oraz powiadamiania o zakończeniu backupu lub ewentualnych błędach.
Przenośność między systemami fizycznymi i wirtualnymi
Funkcja LiveBoot, oferowana w ramach rozwiązania Barracuda Backup, umożliwia szybkie przywracanie
środowisk wirtualnych w razie awarii, jak również pozwala na przenoszenie danych między systemami
fizycznymi i wirtualnymi (physical-to-virtual, P2V). Administratorzy będą mogli przywracać systemy fizyczne
(które jeszcze nie zostały wycofane z użytku) na serwerach wirtualnych działających pod kontrolą VMware
vSphere lub Microsoft Hyper-V. Takie rozwiązanie zapewnia uproszczoną migrację ze starszych serwerów
fizycznych do środowisk wirtualnych oraz pozwala skrócić czas przywracania sprawności systemu w przypadku
awarii poprzez przywracanie serwerów fizycznych w infrastrukturze wirtualnej.
Rozwiązanie Barracuda Backup to element inicjatywy Data Protection Plus, która ma na celu pomóc klientom
w uzyskiwaniu dostępu, przechowywaniu oraz udostępnianiu ważnych danych z dowolnego miejsca i na każdym
urządzeniu. Więcej informacji o Data Protection Plus można znaleźć pod adresem http://cuda.co/dppreview.
Ceny i dostępność
Rozwiązanie Barracuda Cloud-to-Cloud Backup dla Microsoft Office 365 ma zostać dołączone do oferty w ciągu
następnych 60 dni. Przez pierwszy rok będzie dostępne bez dodatkowych opłat dla nowych i istniejących
subskrybentów Barracuda Backup Unlimited Cloud Storage. Będzie również oferowane jako oddzielna usługa.
Więcej informacji o cenach i dostępności Barracuda Cloud-to-Cloud Backup można znaleźć pod adresem
http://cuda.co/direct2cloud.
Najnowsza wersja rozwiązania Barracuda Backup ma być dostępna w ciągu następnych 60 dni – bez
dodatkowych opłat dla istniejących użytkowników urządzeń z aktywną subskrypcją Energize Updates. Ceny
Barracuda Backup zaczynają się od 1099 euro za urządzenie typu all-in-one, a roczna subskrypcja Energize
Updates kosztuje 249 euro. Opcjonalna usługa serwisowa Instant Replacement, która obejmuje priorytetową
wymianę uszkodzonego sprzętu oraz bezpłatną modernizację sprzętu co cztery lata, jest dostępna w cenie 249
euro rocznie. Ceny rocznej subskrypcji Unlimited Cloud Storage zaczynają się od 549 euro.
Rozwiązanie Barracuda Backup jest również dostępne w postaci kompleksowej rocznej subskrypcji, która
obejmuje urządzenie oraz usługi Energize Updates, Instant Replacement i Unlimited Cloud Storage w cenie od
1299 euro rocznie.

