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SCHÉMA ZAPOJENÍ

ČRa Backup přináší jedinečné řešení pro zálohování firemních dat. Služba podporuje všechny nejrozšířenější 

platformy, jako jsou MS Windows, Linux a Mac, stejně jako klíčové virtualizační platformy Hyper-V a VMware. 

Zároveň také agenty pro nejčastější aplikace Microsoft. 

Data jsou přenášena do  vysokokapacitního úložiště, kde je zajištěno jejich bezpečné uložení. 

Zálohy probíhají šifrovanou formou prostřednictvím běžného internetového připojení, přes 

něž se přenáší rozdílové přírůstky dat od  poslední zálohy. Ty jsou současně komprimované 

a zákazník tak s nulovými vstupními náklady získává komplexní nástroj pro řízení zálohování celé 

své společnosti. 

Management zálohování je prováděn zákazníkem, prostřednictvím online portálu. Ten umožňuje řídit nejen 

plány záloh či držení retencí, ale také obnovy dat. Jeho nástroje dovolují velmi detailní nastavení. 
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HLAVNÍ VÝHODY

 Systém je dostupný v režimu 24x7

 Široká škála podporovaných

 systémů

 Řízení délky retence a četnosti  

 zálohování

 Možnost limitace velikosti záloh

 Komplexní portál pro řízení

 Data uložena na zabezpečeném  

 úložišti v ČR

   Platba za skutečně spotřebované  

 prostředky

   Kapacita přenosu až 10Gbit

   Řízení přístupů v rámci portálu

   Vlastní řízení obnov dat

   Zálohování pomocí přírůstků

   Bezpečně využívá běžné 

 internetové spojení

ČRa Backup   

https://www.radiokomunikace.cz/cra-backup


Další možnosti ochrany

SCHÉMA ZAPOJENÍ 

Služba umožňuje kdykoliv spustit provoz firemních serverů ze záložní lokality. 

HLAVNÍ VÝHODY 

 Produkční IT prostředí zůstává u zákazníka

 Nezávislost na vzdálenosti mezi produkční a záložní lokalitou

 Aktivace ze vzdáleného zařízení - PC, tablet, mobil

Virtuální servery a jejich data jsou z produkční do záložní lokality přenášeny pouze v podobě změn jednosměrnou 

synchronizací. Konkrétní parametry zálohování si zákazník nastavuje sám. Je možné provádět testování funkčnosti 

služby – Disaster Recovery plán. V případě selhání firemního IT zákazníka, stačí aktivovat službu a okamžitě se spustí 

zálohované servery umístěné v prostředí infrastrukturního cloudu ČRa. Obnovení provozu IT se spustí téměř okamžitě.

ČRa Disaster Recovery

ČRa Remote NAS   

Business Continuity Site   

Spolehlivé úložiště v kapacitách až stovek TB pro ukládání, online archivy či odlévání dat. 

Komplexní řešení Disaster recovery a business continuity plánů. Nabízíme možnost vytvoření náhradního pracoviště 

pro klíčové pracovníky zákazníka. Standardní součástí pracoviště je notebook, monitor, IP telefon a zabezpečná 

konektivita do systémů zákazníka. 
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HLAVNÍ VÝHODY 

 Kapacita datového úložiště až v jednotkách stovek TB

 Vysoké přístupové rychlosti, optimalizace pro archivní účely

 Zřízení i změna kapacity služby během několika minut

 Možnost synchronizace do oddělené lokality

 Možnost vytváření obrazů a zajištění retence dat

 Přístupy skrze protokoly NFS a CIFS

https://www.radiokomunikace.cz/cra-disaster-recovery
https://www.radiokomunikace.cz/cra-remote-nas
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