
EASY Varman virtuaaliympäristöt -konseptiratkaisu sisältää kaikki virtuaa-
liympäristön nykyaikaisessa varmuuskopioinnissa tarvittavat ominaisuudet.

Konseptin sisältämä Veeam-varmistusohjelmisto yhdistettynä Storage 
IT:n ammattitaitoon on kokonaisuus, joka mahdollistaa kaikkien hienoim-
pien varmistusteknologioiden käyttämisen, kuten deduplikoinnin, objekti-
tason palautukset sekä offsite-varastoinnin.

Varmuuskopiointi virtuaaliympäristöille

AUTOMAATTINEN VARMISTUS

VMWare-ympäristön kaikki palvelimet ja järjestelmäympäristö sisälly-
tetään varmuuskopiointiin. Varmuuskopiointi toteutetaan automaatti-
sesti päivittäin ajastetusti. Varmistussykli voidaan määrittää tapahtu-
vaksi päivittäin tai tarvittaessa useammin. Varmuuskopiot tallennetaan 
paikalliseen tietovarastoon, jonka sisällöstä otetaan automaattisesti 
turvakopiot Storage IT:n offsite-tietovarastoon.

LUOTAMME VAIN HUIPPUTEKNOLOGIAAN

Virtuaaliratkaisuissa käytetään Veeam Backup & Replication 
-teknologiaa. Veeam on valittu useana vuonna peräkkäin 
maailman parhaimmaksi virtuaaliympäristöjen varmuusko-
piointiteknologiaksi (mm. VMWorld, Infoworld, Windows 
IT Pro). Olemme Suomessa Veeam-teknologian huippu-
osaaja ja olemme rakentaneet asiakkaillemme jo usean 
vuoden ajan Veeam-pohjaisia varmuuskopiointiratkaisuja. 
Storage IT on Veeamin GOLD-partneri.
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Varmuuskopiointi virtuaaliympäristöille

RATKAISUN AVAINOMINAISUUDET

•  Huippunopea elpyminen: koko ympäristön palautus vain minuuteissa

•  Objektitason palautukset: yksittäisen tiedoston, järjestelmän tai palvelimen palautus

•  Deduplikointi ja inkrementaalinen versiointi

•  Paikallinen ja offsite-tietovarastointi

•  Vaivaton - varmuuskopioinnit suoritetaan päivittäin automaattisesti

•  Luotettava – varmuuskopioiden tallennus paikalliseen ja offsite-tietovarastoon

•  Turvallinen – tietojen kryptaus ja suojatut tietoliikenneyhteydet

•  Nopea palautus – varmuuskopioiden palautus suoraan paikallisesta tietovarastosta

•  Maantieteellisesti rajoittamaton - varmistuskohteet voivat sijaita fyysisesti eri paikoissa

•  Laajennettavuus – ratkaisuun voidaan liittää uusia varmistuskohteita ilman rajoituksia

•  Kustannustehokas - ratkaisu mukautetaan tarpeisiisi

•  Valvonnan helppous – keskitetty hallinta ja valvonta, automaattihälytykset

•  Tietojen palauttamisen automaattinen auditointi

Ohjelmisto: Veeam Backup & Replication

Virtuaaliympäristöt: VMWare, Hyper-V

Avainominaisuudet: Instant Recovery 
Object Explorer (AD, SQL,  
Exchange, Sharepoint)
Surebackup 
Virtual Lab (sandbox) 
Cloud Connect (offsite) 
Valvonta & ylläpito

Asiakaspalvelu: arkisin klo 8 - 17, suomenkielinen 
(vastauspalvelu 24/7)

Tietovaraston sijainti: Storage IT:n Datacenter, Suomi

Edellytykset: Windows-palvelin (suositus 2012 r2 
tai uudempi)

TEKNISET TIEDOT

KORKEAN TASON TIETOTURVAA JA TURVALLISUUTTA

EASY Varma on huipputurvallinen varmuuskopiointiratkaisu, jossa yrityksesi tärkeät tiedot tallennetaan ensisijai-
sesti paikalliseen tietovarastoon, jonka jälkeen turvakopiona valvottuun offsite-tietovarastoon. Tämän lisäksi tieto-
varastoon voidaan tallentaa esimerkiksi viikko-, kuukausi-, kvartaali-, ja vuosiversioina. Kaikki varmennettavat tiedot 
salakirjoitetaan asiakkaan määrittelemällä turva-avaimella. Tiedonsiirrot Storage IT:n järjestelmään toteutetaan 
VEEAM Cloud Connect -ratkaisulla. Lisäksi automaattinen valvontajärjestelmä valvoo kaikkia varmuuskopiointita-
pahtumia ja tarvittaessa hälyttää ongelmatilanteista.
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