
Productes Cloud Backup 

Pensat per protegir les dades d'equips individuals, tant com ordinadors de sobretaula o portàtils. 
Senzillesa unida a prestacions que facilita a l'usuari la possibilitat de realitzar les còpies o bé        
programades o en apagar l'equip. 

Dissenyat per protegir les dades dels servidors corporatius, ja siguin d'arxius, base de dades,       
aplicacions, correu corporatiu, o del nostre ERP. És una potent aplicació multiplataforma amb     
característiques de configuració avançada, possibilitat de creació de diversos grups de còpia i amb 
l'opció de realitzar una còpia complementària en local. Amb els connectors adequats, podrem    
realitzar còpia de servidors virtuals amb les tecnologies més implantades en el mercat. 

Una perfecta resolució que complementa d'una manera òptima el servei MyCloud Advanced quan 
també ens interessa protegir les dades de certs equips Desktop en una solució totalment integrada 
amb un cost suplementari extraordinàriament competitiu i amb una quota d'emmagatzematge   
comú. 

Quan pugem les nostres infraestructures de servidors al núvol amb MyCloud Server, protegirem les 
dades dels mateixos mitjançant la solució pensada per cobrir perfectament les necessitats còpia 
des del mateix Cloud. Iguals característiques i prestacions de còpia que MyCloud Advanced també 
des del Cloud.  



 Encriptació AES/DES/Twofish 128/256 bits (Amb clau personalitzada opcional) 

 Protecció de dades continua (CDP) 

 Protocols de transmissió segura SSL de 128 bits 

 Copia de fitxers en us (Volume Shadow Copy)  

 Informes via e-mail de tota l’activitat 

 Política de Retenció configurable (fins a 365 dies) 

 Configuració Incremental amb tecnologia de Bloc d’Arxiu 

 Accés a Unitats de xarxa 

 Tolerància a talls de línia ADSL 

Funcionalitats 

 Totes les anteriors i… 

 Configuració Incremental / Diferencial amb tecnologia de Bloc d’Arxiu 

 Més rapidesa en la generació in-File Delta 

 Permet crear diversos grups de còpia 

 Avís de còpia fora de línia 

 Eines de Comandament i Filtre d'Arxius 

 Còpia de privilegis d'accés NTFS de Windows, en mode Linux i Mac OSX 

 Còpia Local amb incrementals i xifrat de dades 

 Configuració de la ràtio de compressió (Cap, Normal, Ràpid) 

 Complet Panell de Monitorització 
 Connectors disponibles per Bases de Dades (SQL, MySQL, Oracle, Lotus Domino ...) 
 Servidors de Correu (Exchange, Lotus Notes ...) 
 Entorns Virtuals (VMware, Hyper-V ...) 
 Còpia de System State 
 Suporta backup i restauració d'objectes Active directory 
 Configuració de la ràtio de compressió (Cap, Normal, Ràpid)  

Funcionalitats 

Funcionalitats 


