
 شرکت التک
 

 

 

6 / 1 4 / 2 0 1 5 ه ح ف ص  | 1 

 

حلمعرفی راه  

پشتیبان گیریحل های راه  
Enterprise Backup Solution  

 ها:چالش

 کنید، فکر گیری پشتیبان مورد در باید شما آیا اطالعات انجام می دهید؟ از می شوید که برای پشتیبان گیری  آنچه توقف به مجبور شما آیا

 پشتیبان گیری نمایند خود های داده از باید و اند مواجه اطالعات انفجار چالش با روزها این شرکت ها افتد؟ می اتفاق خودکار طور به آن یا و

 برای هر شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است.داده ها  از حفاظت و ها داده ثبات. که میزان هزینه حساس بسیار های محیط درمخصوصا 

 وجود دارد. آن از محافظت ایبر کمی  زمان ،حجم اطالعات زیاد می باشد و : بک آپ گیری  چالش 

 می گردد. کار و کسب اختاللاطالعات باعث  : بازیابی کنداطالعات  چالش بازیابی 

 شعب و ادارات راه دور : حفاظت از اطالعات این مراکز قابل اعتماد نیست و ریسک باالیی دارد.  چالش حفاظت از 

 چالش عملیات IT : بیشتری را در زمان کمتر انجام داد .با بودجه و پرسنل کمتر ، می بایست کار 

 باید راهکاری ساده و مقرون به صرفه برای مواقع رخداد فاجعه پیاده سازی نمود .: فاجعه بازیابی چالش 

 با قوانین مورد نیاز است. انطباق الزامات براوردن برای اعتماد قابل و دوام با صرفه، به مقرون حل راه: قوانین  رعایت و چالش حفظ 

 راهکار: شرح
 به نیاز دونب کار و کسب رشد بر توانید می شما بنابراین دارید، سریع خودکار و گیری شفاف، پشتیبان اعتماد قابل حل راه نیاز به  شما

.کنید تمرکز کار و کسب نگرانی در مورد ریسک  

 نیاز بدون کار،خود طور به شفاف، سرعت، به - رانرا طبق انتظار کارب گیری پشتیبان که کند می فراهم آرشیو و پشتیبان راه حل های التک

فکر کردن درباره آن گسترش می دهد. به  

 
 

تمرکز دارد های التک بر موارد زیر حل راه  

 گیری پشتیبان های حل راه - Backup solutions 

 بازیابی های حل راه  - Recovery Solutions 

 بایگانی های حل راه - Archive Solutions 

 سازی بهینه و ییتکرار زدا -  De-duplication and Optimization 

 گیری پشتیبان مدیریت - Backup Management 

:مانند دهد می ارائه بزرگ فروشندگان از پشتیبان های حل راه از ای گسترده طیف التک  

 بک آپ  های حل راه HP 

 بک آپ  های حل راه Vmware   &Veeam 

  های راه حلFalconStore 
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:اصلی های ویژگی  
:کند به کمک تواند می بازیابی و گیری های پشتیبان حل راه  

:مزایای تجاری   

 کارآمدی مناسب با صنعت با از کارافتادگی و ریسک کاهش 

  ساده سازی عملیات مدیریت برای دور راه ی مراکزها داده از حفاظتمتمرکز نمودن عملیات 

  گذاری عملیاتی و سرمایه های هزینهکم بودن 

 رپلیکیشن بهینه شده  از طریق وب  استفاده از  بارپلیکیشن  های هزینههش کاWeb-Replication Replication 

:مزایای فنی    

 اصلی در هر نقطه از زمان فرمت در دیسک به دیسکاز نسخه های پشتیان  ایجاد  

 چند دقیقه به روز چند یا ساعت ها از پشتیبان گیری زمان  کاهش. 

 09 تا نیاز مورد دیسک ظرفیت کاهش٪. 

 مشتری را قادر میسازد تا نسخه پشتیبان را انتخاب نموده و بازگرداند . اصلی فرمت - اطالعات بازیابی سرعت 

 تا ابر  سازی ذخیره های سیستم همه از بازیابی و پشتیبان تهیه به بخشیدن سرعت. 

 از جمله گیری پشتیبانهای اصلی  آوری فن :DAT، AIT، DLT، SDLT و ULTRIUM. 

 با وقفه صفر ) بدون وقفه ( گیری پشتیبان 

 سایت ها کل و ها، سیستم داده، پایگاه فایل، بازیابی سریع 

  09 تا گیری پشتیبان مخازن و باند پهنای از استفاده کردن کوچک و جایگزین ) تکراری ( حذف داده های٪ 

:مشتریان راهکار   
مایند .ه نگهداری نسخه پشتبان از اطالعات خود دارند  می توانند از این راهکارها استفاده نکه تمایل ب سازمان های میان رده و شرکتی همه  

التک خدمات و ها توانمندی  
دهد.  می فردی ارائه نیازهای برای مناسب حل راه از حمایت و اجرا، تامین، طراحی، ارزیابی، برای جامع خدمات نیز التک  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برندها:
 پشتیبانی در این راهکارها عبارتند از:برندهای مورد 

 


