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Резервне копіювання та відновлення даних

https://www.eset.com/ua/business/partner/technology-alliance/


Xopero один з найбільших постачальників рішень                      
для резервного копіювання та відновлення даних                           
в Європі. Його рішення захищають понад 150 000 
пристроїв та 30+ ПБ даних у 40 країнах.

ПРОВІДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

Численні відзнаки та нагороди: Учасник альянсу: 

https://www.eset.com/ua/business/partner/technology-alliance/


ВХОДИТЬ В ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС ESET З 2017 РОКУ



ПОРТФОЛІО РІШЕНЬ XOPERO

Xopero QNAP 
Appliance

Xopero Backup 
& Restore

Xopero Cloud



+ Xopero ONE

НОВЕ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

Xopero
QNAP 

Appliance

Xopero 
Backup 

& Restore

Xopero 
Cloud





Єдина платформа

Єдина консоль управління

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Місце зберігання на вибір — хмара, 
локально, мультихмара...

ПЕРЕВАГИ XOPERO ONE



Хмара Локально

XOPERO ONE – КОНСОЛЬ УПРАВЛІННЯ НА ВИБІР



ХМАРА

Для встановлення не потрібен 
локальний сервер

Доступ будь-де та без будь-яких
додаткових налаштувань

Безперервність бізнес-процесів
гарантована постачальником
послуг

Хмарні копії

ЛОКАЛЬНО

Розгортання у будь-якій
інфраструктурі

Стійкість до збоїв, пов'язаних
з відсутністю доступу 
до мережі

Відсутність передачі даних
за межі компанії

Копіювання здійснюється
і без доступу до Інтернету

XOPERO ONE ПОЄДНУЄ МОДЕЛІ:



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ



Фізичні середовища

ЩО ЗАХИЩАЄ РІШЕННЯ ТА ЩО ЩЕ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНО?

Екосистему Microsoft 365

Віртуальні середовища

- планується підтримка



ФІЗИЧНІ СЕРЕДОВИЩА

 Використання хмарних або локальних сховищ

 Можливість інсталяції агента на пристрої 
Windows, Linux та macOS 

 Розширені налаштування плану резервного 
копіювання

 Резервне копіювання образу/файлів

 Оптимізація резервного копіювання
для великої кількості робочих станцій



ЕКОСИСТЕМА MICROSOFT 365

 Легке автоматичне додавання організації

 Резервне копіювання на основі плану 
та розширений планувальник

 Повний контроль  над часом зберігання даних

 Точне відновлення

 Розширений пошук серед резервних копій

 Управління за допомогою вебконсолі



ВІРТУАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА

 Безагентне програмне забезпечення                       
для резервного копіювання VMware

 Резервне копіювання на основі образу

 Копіювання лише тих блоків даних, які були 
змінені після останньої копії

 Точне відновлення

 Налаштування плану резервного копіювання 
VMware



Xopero ONE є унікальною системою з різними 
можливостями зберігання, тобто ви можете 
зберігати дані будь-де:

ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ДАНІ?

Загальні мережеві ресурси SMB

Локальні дискові ресурси

Amazon AWS S3

Загальнодоступні хмарні сервіси, 
сумісні з AWS S3



ЯК ДАНІ ЗАХИЩАЮТЬСЯ?

Безперешкодне відновлення

Ви можете втратити доступ 
або налаштування панелі, але поки у вас 
є ключ шифрування, ви завжди можете 

відновити дані та налаштування.

Надійне шифрування

Пристрій не має інформації про ключ 
шифрування — він отримує його лише

під час резервного копіювання.

Безпечне управління паролями

Зберігайте та управляйте усіма своїми
паролями (внутрішніми/зовнішніми)               
без необхідності їх запам’ятовування.



Відновлення 
Any2Any

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ?

Точне 
відновлення

Відновлення 
файлів

Віддалене 
незалежне 

відновлення

Гнучке 
відновлення 

диска



ЛІЦЕНЗУВАННЯ



ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЗАХИСТ 
РОБОЧИХ СТАНЦІЙ

За пристроями

ЗАХИСТ 
СЕРВЕРІВ

За пристроями

ЗАХИСТ 
ВІРТУАЛЬНИХ 
СЕРЕДОВИЩ

За сокетами,
хостами
або VM

ЗАХИСТ 
MICROSOFT 365

За користувачами



Виникли запитання? 
Звертайтеся:
sales@eset.ua
+380 44 545 77 26

Детальніше про продукти Xopero
Детальніше про ESET Technology Alliance

https://www.eset.com/ua/business/partner/technology-alliance/
mailto:sales@eset.ua
https://www.eset.com/ua/business/xopero/
https://www.eset.com/ua/business/partner/technology-alliance/
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