Backup e Recuperação a
Partir do Software Xopero
Visão Geral do Produto

Xopero Cloud
Xopero Cloud é a nova geração de solução de backup na
nuvem que combina segurança empresarial e rápida
recuperação para manter seus dados seguros e acessíveis
não importa o que aconteça.

Backup & Recovery com XOPERO
Backup simples. Armazenamento
confiável. Recuperação inteligente.
Xopero Software é o produtor líder
de soluções de backup na Europa,
fornecendo ferramentas
profissionais para backup
abrangente de dados corporativos
críticos.
Os clientes Xopero pertencem a
muitos setores diferentes: PME,
administração pública, banco e
finanças, educação, cuidados com a
saúde, telecomunicações e TI.

Backup avançado em nuvem para computadores,
servidores e ambientes virtuais, Xopero oferece proteção
de dados abrangente: desde um simples laptop ou
smartphone até servidores, bancos de dados, caixas de email e máquinas virtuais.

Proteção de dados de endpoint

Xopero garante proteção completa contra a perda de arquivos críticos e documentos corporativos
armazenados em estações de trabalho e notebooks. O software assegura recuperação de dados,
sem tempo de inatividade do dispositivo.

Backup de servidor

Através do ESET Technology
Alliance, as seguintes soluções
Xopero estão disponíveis:

Em caso de pane, você pode recuperar facilmente o sistema para trabalhar fazendo uma cópia
backup do servidor Windows. Xopero também permite que você faça backup e armazene arquivos,
bancos de dados, contas de e-mail, aplicativos e programas e ambientes virtuais (MS SQL, MySQL,
PostgreSQL, MS Exchange, MS Outlook, Firebird, Hyper V), drives de rede e status de sistema.

Fácil de instalar

O processo de instalação é simples e muito rápido. Apenas alguns cliques são suficientes para
implementar o Xopero em qualquer infraestrutura de cliente.

- Xopero Cloud

Gerenciamento central/remoto

O Xopero é equipado com o aplicativo Central de Gerenciamento, que fornece a habilidade de
gerenciar abrangentemente, configurar remotamente e monitorar todos os processos dos
backups realizados.

Rápido & eficiente

Funções expandidas do processo de envio de dados como deduplicação, operações multi-thread,
compressão e backup delta permitem aumentar a velocidade e a eficiência do processo de backup
e os ajustes apropriados para as necessidades da empresa.

Recuperação bare metal

Xopero permite a recuperação rápida de todo o ambiente de sistema – não apenas dados, mas
configurações de sistema também – em servidores novos e velhos.

Sincronização criptografada

A Pasta – sincronização criptografada e colaboração de dados seguros. Você encontrará
exatamente o mesmo conjunto de documentos em cada dispositivo, ultra protegido.

Versão & retenção

Os usuários podem facilmente voltar para a versão anterior do arquivo. Graças a funcionalidade de
retenção, eles podem também otimizar o espaço de armazenamento para os dados.

Criptografia de dados

Criptografar arquivos antes de enviar com o algoritmo inquebrável AES 256, bem como a opção de
selecionar um indivíduo conhecido apenas para a chave de criptografia do usuário fornece o mais
alto nível de segurança de dados e confidencialidade.

Programação de backup

Os usuários podem facilmente determinar um horário ótimo no qual o processo de backup rodará e
a frequência com a qual ele será executado.

- Xopero QNAP Appliance
- Xopero Backup & Restore

Xopero QNAP Appliance
Recuperação de desastres & continuidade de negócios para QNAP NAS. O
Xopero QNAP Appliance é uma solução de backup completa que permite
que você facilmente faça backups e armazene arquivos, bancos de dados,
contas de e-mail, ambientes virtuais e status de sistema. Permite que você
gerencie dados críticos e monitore e configure remotamente todas as
contas de usuário e aplicativos instalados nos dispositivos da empresa.

Proteção para dados de endpoint

Geramos centenas de megabytes de informação crucial todo ano. O que é mais importante, as
empresas se tornam móveis e uma grande quantidade de dados críticos é movida de data centers
para endpoints. O Xopero protege abrangentemente todos os dados de endpoint – criados e
armazenados nos desktops dos funcionários, laptops, tablets e celulares – e garante simples
recuperação de dados sem nenhum tempo de inatividade.

Backup de servidor

Em caso de pane, você pode recuperar os dados facilmente a partir de seu ambiente físico. Xopero
permite que você faça backups e armazene arquivos, bancos de dados (MS SQL, MySQL, PostgreSQL,
Firebird), contas de e-mail (MS Exchange e MS Outlook), aplicativos, programas, drives de rede e
status do sistema.

Backup de ambiente virtual

Com o Xopero, você pode facilmente proteger todos os dados do seu ambiente virtual também –
Hyper-V e VMware. Conecte-se automaticamente ao seu servidor virtual e exiba todas as máquinas.
Basta selecionar uma (ou mais) da qual você queira fazer o backup e começar a proteção.

Recuperação inteligente Xopero

Fazer backup não é mais suficiente. O Xopero QNAP Appliance permite muito mais do que apenas
proteger seus dados. A mais nova tecnologia Xopero permite lançar instantaneamente dados
virtualizados de missão crítica com apenas alguns cliques, diretamente do seu servidor QNAP de
confiança.

Recuperação bare metal

Xopero permite rápida recuperação de todo o ambiente de sistema – não apenas dados, mas
configurações de sistema também – em servidores velhos e novos.

Replicação

Graças a tecnologia de replicação site a site, você pode criar réplicas de seus dados em um outro
servidor. É uma ótima maneira de proteger dados de falhas de hardware, porque permite que você crie
réplicas de seus arquivos em um servidor novo em seu formato original. E pode ser usado diretamente
no site de destino. Prossiga com o seu trabalho a partir do momento da falha e que a perda de dados
ocorreu.

Gerenciamento central

O aplicativo Central de Gerenciamento proporciona a possibilidade de controlar erros de aplicativos e
alertas e checar se todas as ações foram feitas corretamente. Você obtém informação completa de
todos os backups realizados nas contas do usuário.

Rearmazenamento simples e
migração de dados

Xopero oferece central de gerenciamento abrangente que ajuda na execução fácil e rápida de qualquer
processo de migração. Graças a isso, você pode gerenciar a migração de múltiplos usuários de uma vez
e automaticamente migrar todos os dados para um dispositivo já existente ou novo. Se alguma vez
ocorrer um acidente, você poderá voltar ao trabalho em um ambiente familiar.

Criptografia avançada

A criptografia AES 256 garante que ninguém possa acessar seus dados nunca! Os arquivos de backup
são protegidos em trânsito e depois são armazenados. Você também pode escolher uma chave de
criptografia individual, que fornece o mais alto nível de segurança de dados e confidencialidade.

O ESET Technology Alliance visa a
proteção abrangente das empresas
com uma variedade de soluções de
segurança de TI complementares.
Combinando nossa tecnologia
aprovada e de segurança com
produtos da melhor qualidade,
fornecemos aos nossos
consumidores as melhores opções
em um ambiente de segurança
sempre em mutação.

Xopero Backup & Restore
Xopero Backup & Restore é uma solução gerenciada
centralmente, capaz de rodar na infraestrutura de qualquer
cliente. Permite que você facilmente e efetivamente crie
backups, sincronize e rearmazene dados de servidores e
estações de trabalho. É fornecido aos usuários gerenciamento
abrangente e a capacidade de controlar remotamente a
precisão dos backups realizados.

Proteção para dados de endpoint

Geramos centenas de megabytes de informação crucial todo ano. O que é mais importante, as
empresas se tornam móveis e uma grande quantidade de dados críticos é movida de data centers
para endpoints. O Xopero protege abrangentemente todos os dados de endpoint – criados e
armazenados nos desktops dos funcionários, laptops, tablets e celulares – e garante simples
recuperação de dados sem nenhum tempo de inatividade.

Backup de servidor

Em caso de pane, você pode recuperar os dados facilmente a partir de seu ambiente físico. Xopero
permite que você faça backups e armazene arquivos, bancos de dados (MS SQL, MySQL,
PostgreSQL, Firebird), contas de e-mail (MS Exchange e MS Outlook), aplicativos, programas, drives
de rede e status do sistema.

Backup de ambiente virtual

Com o Xopero, você pode facilmente proteger todos os dados do seu ambiente virtual também –
Hyper-V e VMware. Conecte-se automaticamente ao seu servidor virtual e exiba todas as máquinas.
Basta selecionar uma (ou mais) que você queira fazer o backup e começar a proteção.

Rápido & eficiente

Funções expandidas do processo de envio de dados como deduplicação, operações multi-thread,
compressão e backup delta permitem aumentar a velocidade e a eficiência do processo de backup e
os ajustes apropriados para as necessidades da empresa.

Recuperação bare metal

Xopero permite rápida recuperação de todo o ambiente de sistema – não apenas dados, mas
configurações de sistema também – em servidores velhos e novos.

Replicação

Graças a tecnologia de replicação site a site, você pode criar réplicas de seus dados em um outro
servidor. É uma ótima maneira de proteger dados de falhas de hardware, porque permite que você
crie réplicas de seus arquivos em um servidor novo em seus formato original. E pode ser usado
diretamente no site de destino. Prossiga com o seu trabalho a partir do momento da falha e que a
perda de dados ocorreu.

Gerenciamento central

O aplicativo Centro de Gerenciamento proporciona a possibilidade de controlar erros de aplicativos e
alertas e checar se todas as ações foram feitas corretamente. Você obtém informação completa de
todos os backups realizados nas contas do usuário.

Rearmazenamento simples e
migração de dados

Xopero oferece central de gerenciamento abrangente que ajuda na execução fácil e rápida de
qualquer processo de migração. Graças a isso, você pode gerenciar a migração de múltiplos
usuários de uma vez e automaticamente migrar todos os dados para um dispositivo já existente ou
novo. Se alguma vez ocorrer um acidente, você poderá voltar ao trabalho em um ambiente familiar.

Criptografia avançada

A criptografia AES 256 garante que ninguém possa acessar seus dados nunca! Os arquivos de
backup são protegidos em trânsito e depois são armazenados. Você também pode escolher uma
chave de criptografia individual, que fornece o mais alto nível de segurança de dados e
confidencialidade.
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