
Ne Sunuyoruz...
Nakivo yalnızca yazılım felaket kurtarma ve sanal makinelerin, uygulamalar ve iş hizmetleri yedekleme ve çoğaltma sağlayan iş sürekliliği 

çözümü ile Kobi ‘lerin ih�yacını sağlar.

Basit ve Hızlı VM Çoğaltmalar

Ayrıca çok daha hızlı iyileşme süresi için VM'leri çoğaltmak varken neden sadece VM yedekleme? Bizim VM taşıyıcı teknolojisi ile bile 

büyük VM'leri çoğal�rlar. Nakivo Yedekleme ve Çoğaltma VM'ler, ha�a 200 GB VM'leri, güvenilir ve hızlı bir şekilde taşıyabilirsiniz. 

Sancısız ve Güvenilir VM Yedeklemeler

Sadece yedekleme tercih ederseniz, Nakivo Yedekleme ve Çoğaltma SAN veya LAN VMware yedekleme sağlar ve hızlı ve güvenilir WAN 

bağlan�ları üzerinden VM yedekleme taşıyabilir. Ha�a yüksek gecikme, düşük bant genişliği WAN bağlan�ları Nakivo Yedekleme ve 

Çoğaltma için bir sorun değildir. Teknolojisi yeniden yerleşik ile Nakivo Yedekleme ve Çoğaltma güvenilir işi olacak�r.

NAKIVO NAKIVO Backup & Replica�on for VMware

Faydalarımız
Ÿ Tesis dışı kolay depolama için Amazon Cloud doğrudan yedekleme gerçekleş�rir.

Ÿ VM yedekleme tekilleş�rme ile depolama alanı azal�lması.

Ÿ Hiçbir ek donanım, eği�m ve yazılım gerek�rmeyen pahalı olmayan fiyatlar.

Ÿ Daha fazla uygulama çalışma süresi ve hızlı iyileşme ile maliyetleri azal�r.

Ÿ Daha fazla uygulama süresi ve hızlı iyileşme ile maliyetleri azal�r.

Ÿ IT yükünün az olmasından dolayı, IT personeli olmayan bile NAKIVO ‘ yu kullanabilir.

Ÿ Lokasyon uygulamaları ve iş hizmetleri de dahil olmak üzere tanımlanan gruplar ile daha iyi çoğaltma.

Nakivo Farklılıkları

Performans

- WAN üzerinden VM yedekleme performansı ile Amazon dahil bulutlara depolamaya öncülük edebilme.

- Sürekli koruma civarında, 1 dakikadan daha az sürede sı�r ajanlar ile VM yedekleme alabilme.

- 1 den 30'a varan VM yedekleme depolama alanı gereksinimlerini azaltmak için Tekilleş�rme.

- Genellikle daha hızlı yedekleme ve replikasyon hızları ile diğer VM Yedekleme ve Çoğaltma çözümleri. 

Kullanım Kolaylığı

- Olmayan bir IT personeli tara�ndan veya uzaktan tarayıcı tabanlı arayüz üzerinden bir sistem entegratörü veya servis sağlayıcınız tara�ndan yerel 
olarak çalış�rılabilir.

- Sadece 60 saniye içinde kurulur , her yerde her zaman iş ve gruplara erişim için bir web arayüzü sunar, bilgilendirici buton dolu gösterge panoları 
sağlar.

- Otoma�k olarak yeni VM'leri korur ve kılavuzları okumak gerekmez. 

Lider Fonksiyonellik

- Oracle, Exchange Ac�ve Directory ve Volume Shadow Kopyalama Servisi ile MS SQL (VSS) dahil olmak üzere Canlı Windows tabanlı uygulamalar.

- Virüs saldırıları ve yanlışlıkla silinen dosyalarda hızlı iyileşme sağlayan 99’a kadar varan kurtarma noktaları.

- Hatalı WAN bağlan�larını kullanarak, Başarısız yedekleme veya çoğaltma işlerini otoma�k olarak yeniden deneme.

- Olası insan hatalarını azaltmak için, İş planlaması ve VM önceliklendirme.

- Uzaktan kurtarma sitelerine daha güvenli veri aktarımları için şifreleme.

NAKIVO Yedekleme ve Çoğaltma sunar;

Ÿ Pra�k, Web 2.0, tablet hazır arayüz 

Ÿ RPO ile 1 dakikaya kadar Lokal ve tesis dışında VM yedekleme ve çoğaltma 

Ÿ Lokal’den tesis dışına ve bulut’a dosya düzeyinde kurtarma YENI 

Ÿ Uygulama ve veritabanı uyumlu yedekleme ve çoğaltma (AD, Exchange, SQL, Oracle, etc.) 

Ÿ Tek bir click ile Amazon Cloud’a entegrasyon YENI 

Ÿ Tüm backup repository genelinde yerleşik olarak blok düzeyinde very tekilleş�rme 

Ÿ Programlanabilir ve talebe bağlı business raporlama YENI 

Ÿ Transfer sırasında ve is�raha�e sıkış�rma, değişen blok izleme, AES-256 yöntemi ile şifreleme


