Soluție de backup
dezvoltată special pentru
IMM-uri.
Dedicată infrastructurii de orice dimensiune.

Backup pentru infrastructura fizică
Cu Xopero puteți proteja cu ușurință infrastructura cea mai complexă. Creați
backup-uri automate, bazate pe politici pentru a crește performanța și pentru a
reduce timpul și utilizarea spațiului de stocare.
Dedicat mașinilor ﬁzice: creați backup-uri bazate pe politici
pentru serverele și stațiile de lucru fizice pe Windows, macOS și
Linux. De la mediile fizice simple până la cele mai complexe și
numeroase.

XOPERO
PROTEJEAZĂ
Laptopuri și stații de lucru
Windows PC,

Păstrați datele on-prem sau în cloud: local, SMB, NAS, AWS,
Azure sau toate - utilizați stocarea locală sau/și în cloud,
economisind bani pentru că nu trebuie să investiți în infrastructură
IT suplimentară.
Agent de backup cross-platform: poate ﬁ instalat pe toate
dispozitivele Windows, Linux și macOS. Xopero este compatibil cu
aproape toate serverele NAS, precum și cu orice de tip cloud, public
sau privat.

MacOS,
Linux.
Servere:
Windows Server,
Windows Server Essentials,
Linux Server.
Microsoft 365:
Outlook,
OneDrive,

Backup bazat pe politici: date și dispozitive, stocare, tip de
backup, program și setări avansate - personalizați cu ușurință
planurile de backup și protejați-vă aproape imediat întregul mediu
fizic.
Smart Image Backup: backup rapid și inteligent al imaginii de pe
drive, pentru orice: sisteme, aplicații, setări de conﬁgurare, servicii,
date; nu riscați să pierdeți datele dvs. de neînlocuit, aplicațiile
personalizate sau sistemul de operare.
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Contacte,
Calendar,
Exchange online....

... și nu numai.

Siguranță și încredere
Noi nu vă oferim doar o soluție de backup. Cu tehnologia noastră
sigură și securizată, vă garantăm liniștea în orice situație.
Criptare de rezervă: datele dvs. sunt criptate - alegeți pur și simplu
nivelul de criptare și asigurați-vă că nimeni nu vă poate decripta
informațiile conﬁdențiale.
Criptare in-flight: vă criptăm datele în zbor înainte ca acestea să
părăsească mașina ﬁzică, astfel încât să fie protejate ﬁe în timpul
execuției de backup, ﬁe în repaus în depozit.
Criptare cu zero cunoștințe: dispozitivul dvs. nu are nicio informație
despre cheia de criptare - o primește doar atunci când efectuează un
backup. Noi nu știm ce se aﬂă în interior și astfel nici un intrus nu va ști.
Niciun singur punct de eșec: soluția noastră permite pur și
simplu comunicarea între dispozitiv și sistemul de stocare și nu participă
la procesul de backup. Puteți pierde accesul sau conﬁgurația, dar atâta
timp cât aveți cheia de criptare, puteți restabili datele.
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Părerile clienților

Xopero Software și-a început activitatea în 2009, ﬁind fondată ca o companie care
deservea în principal utilizatorii IMM. Scopul - de a crea o soluție de protecție a datelor
securizată mai accesibilă pentru orice tip de întreprindere.
În 2015, Xopero a început colaborarea cu QNAP Inc. - unul dintre principalii furnizori globali
de NAS-uri. Această adăugare a extins portofoliul pentru a include un adevărat dispozitiv
de backup.
În 2017, Xopero s-a extins pe deplin pe piața globală datorită cooperării cu ESET,
devenind partener al Alianței tehnologice ESET.
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După o experiență negativă cu o soluție
de backup anterioară, am decis să luăm
Xopero. Implementarea nu a implicat
costuri suplimentare și nici modiﬁcarea
infrastructurii noastre IT. În plus,
gestionarea centralizată și
automatizarea ne-au permis să
economisim mult timp, anterior dedicat
gestionării politicilor de backup.

- Mariusz Lutowski
Xopero și-a dovedit calitatea 100% și,
mai ales, a avut un preț imbatabil. Ne-a
oferit toate funcționalitățile de care
aveam nevoie, cu o securitate maximă
a endpoint-urilor și o implementare
simplă în infrastructura noastră IT.
- Agenția de Protecție GWARANT
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