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StorageCraft Backup & Recovery

Falhar não é opção,

Como funciona o backup?

Recupere com rapidez

Esta solução cria imagens de backup ao nível do sector de um disco rígido. Uma imagem ao nível do sector significa

Apresentamos uma solução de

configuração. Uma vez que a imagem de backup contém todos os elementos de um computador de secretária, de um

recuperação premiada para dados,

portátil ou de um servidor, quando for necessário efectuar-se uma recuperação, tudo poderá ser feito em minutos, ao

aplicações e sistemas destinada
a ambientes físicos e virtuais. O

que tudo é copiado, ou seja, não só os dados, mas também o sistema operativo, aplicações, serviços e definições de

invés de horas ou dias.

StorageCraft® disponibiliza um conjunto
de software e serviços que o ajudam a
recuperar o que é importante para si, a
qualquer altura, em qualquer situação e
esteja onde estiver. Funciona como parte
integral do seu plano de continuidade
empresarial, protegendo os seus
sistemas Windows, aplicações e dados.
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StorageCraft ShadowProtect: Comparativo de
Funcionalidades

Server

Virtual

Small
Business

Desktop

GRE

StorageCraft
ShadowProtect

Backup de todo o disco, incluindo sistemas, aplicações,
serviços, configurações, definições e dados

-

Gravação de backups para qualquer disco ou suporte
amovível

-

Teste às imagens de backup para garantia da integridade

-

oferta inclui as seguintes versões para diversas

Agendamento de backups para execução automática

-

plataformas Windows/sistemas operativos.

Agendamento de backups incrementais de forma regular

-

Recuperação de ficheiros individuais e pastas em minutos

-

Restauro de sistema para hardware diferente ou para
ambientes eventuais

-

Arranque de uma imagem de backup como máquina
virtual

-

Bare Metal Restore

-

Detecção e reparação de configurações de arranque ou
discos rígidos corrompidos

-

Migração de uma imagem de backup para ambientes
físicos e virtuais

-

Utilização de keywords para pesquisa em mailboxes, email
ou numa base de dados Exchange completa

-

-

-

-

Recupere emails de Exchange, anexos, contactos,
mailboxes e mais para o seu servidor em produção ou para
um ficheiro .pst

-

-

-

-

O StorageCraft ShadowProtect® garante um
backup rápido e eficaz e disaster recovery. A

Produtos disponíveis
StorageCraft ShadowProtect Server
StorageCraft ShadowProtect Virtual
StorageCraft ShadowProtect for Small Business
StorageCraft ShadowProtect Desktop
StorageCraft ShadowProtect Granular Recovery for
Exchange (GRE)
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Idiomas suportados:

Sistemas Operativos Suportados

Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano,
Japonês, Coreano, Português, Português
(Brasileiro), Turco, Chinês, Polaco e Checo.

Small
Business

Desktop

Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2008 R2 x64 com ou sem
Hyper-V

-

-

Windows Server 2008 x86/x64 com ou sem Hyper-V

-

-

-

Windows Server 2003 / 2003 R2 x86/x64

-

-

-

Windows 2000 x86 Server, Advanced Server (Service Pack 4 ou
superior)*

-

-

-

Server

Virtual***

GRE****

Windows Server 2012 / 2012 R2 x64 Essentials, Foundation

-

-

Windows Small Business Server 2011 x64

-

-

Windows Storage Server 2008 R2 x64 Essentials

-

-

-

Windows Server 2008 R2 x64 Foundation**

-

Windows Server 2008 x86/x64 Foundation**

-

-

-

-

Windows Small Business Server 2008 / 2003 / 2003 R2 x86/
x64

-

Windows 8 / 8.1 x86/x64

-

-

Windows 7 x86/x64

-

-

Windows Vista x86/x64

-

-

-

Windows XP x86/x64 (Service Pack 2 ou superior)

-

-

-

Windows 2000 x86 Professional (Service Pack 4 ou superior)*

-

-

-

= Suporte limitado - contacte o representante para mais informações
* Suporte para Windows 2000: O ShadowProtect suporta o backup de ambientes Windows 2000. Contudo, a falta de suporte de hardware e
controladores podem tornar a recuperação mais difícil. Se utiliza o Windows 2000, certifique-se que tem o hardware e os drivers apropriados para a
posterior recuperação do sistema.
** Para informações específicas acerca do Windows Server 2008 Foundation e R2 Foundation contacte o representante
*** O ShadowProtect não deverá ser instalado directamente no host de um hypervisor tipo 1. A configuração recomendada é criar um backup do
sistema operativo em cada máquina virtual.
**** O ShadowProtect Granular Recovery for Exchange funciona apenas com as versões 64-bit do Windows 8.1, Windows 8, e Windows 7..
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StorageCraft ShadowControl

Relatórios detalhados e baseados na web acerca de máquinas individuais ou de cada sistema na sua
organização
Possibilidade de definição de regras específicas para o seu ambiente de backup

StorageCraft
ShadowControl

Notificações automáticas no caso de alterações ao estado de funcionamento
Análise rápida para verificar se os backups estão a ser executados correctamente

O StorageCraft ShadowControl® é
uma ferramenta gratuita que permite

Ferramentas Gratuitas StorageCraft ImageManager
Verificação

Verifica a integridade da imagem de backup e assegura que ela se encontra em bom estado para
uma recuperação rápida
Define quando e como as imagens frequentes dos backups são verificadas automaticamente
Configura as acções de verificação de modo a quem sejam as mesmas paras todas as pastas
geridas
Gere como o computador processa os recursos utilizados durante as funções de verificação

Consolidação de Imagens de Backup

Replicação Local de Imagens

Retenção

Reduz o tempo de restauro, o risco de corrupção dos ficheiros do backup e garante o espaço de
armazenamento necessário, consolidando imagens de backup contínuo incrementais

backups ShadowProtect.

StorageCraft
ImageManager
O StorageCraft ImageManager é
uma ferramenta grátis de gestão de

Consolida estas imagens contínuas de backup incremental em ficheiros diários, semanais ou
mensais para reduzir a dimensão das imagens de backup

backups para administradores de

Agrega vários ficheiros mensais consolidados para diminuir a dimensão das imagens

backup e recuperação StorageCraft

Cria cópias redundantes dos ficheiros de backup que podem ser restauradas com facilidade

ShadowProtect. O StorageCraft

Guarda as cópias das imagens de backup para um disco rígido local

ImageManager garante uma

Evita a transferência de ficheiros desnecessários ou imagens obsoletas

verificação contínua das imagens de

Minimiza o espaço de armazenamento utilizado pelos seus backups ao gerir políticas de retenção
para backups consolidados ou incrementais
Equilibra o restauro granular com o consumo de espaço, ao gerir a retenção de backups
consolidados ou incrementais
Gere a limpeza de ficheiros de backup para todas as pastas geridas (ou imagens) numa rede através
de políticas globais de retenção

Notificações e Monitorização

a monitorização remota de todos os

Permite notificações por email no caso de falhas ao nível de operações de backup, avisos,
inactividade de agentes e espaço de armazenamento diminuto, para que saiba o que se passa com
as suas cópias de segurança
Permite a navegação por um histórico de imagens de backup, por data e hora, de modo a que
obtenha informações gerais acerca dos ficheiros
Permite a visualização do espaço utilizado e livre, em GB, percentagem ou gráfico.

sistemas que utilizam o software de

backup e a replicação a nível local. É
gratuito para todos os utilizadores
do StorageCraft ShadowProtect,
embora contenha três funcionalidades
premium.
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ESET Technology
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StorageCraft ImageManager Ferramentas PREMIUM
ShadowStream PREMIUM

Protege as empresas com uma

Assuma o controlo dos problemas com latências de rede e aumente a velocidade de transferência
com o ShadowStream.

gama de soluções de segurança que

Já não necessita de se preocupar com o transporte offsite de grandes ficheiros de backup. O
ShadowStream trata de tudo - é rápido, eficaz e seguro.

complementam a oferta principal
da ESET. Para antecipar a constante
mutação do mundo da segurança, as

O ShadowStream é uma tecnologia que acelera a transferência de ficheiros para as suas imagens
de backup, até cinco vezes mais que o tradicional FTP.

IntelligentFTP PREMIUM

novas ofertas são altamente eficazes

O StorageCraft ImageManager leva a replicação por FTP a um novo nível, ao garantir maior
flexibilidade com o intelligent FTP: transfere cada ficheiro incremental ShadowProtect ou apenas
um ficheiro.
Transfere apenas as imagens de backup que foram verificadas: e define políticas de retenção para
os ficheiros de origem e de destino.

e simples de usar.

Juntamente com a sua licença do intelligent FTP pode efectuar replicações baseadas na WAN ou
LAN.
HeadStart Restore® PREMIUM

O HeadStart Restore permite-lhe efectuar recuperações, mesmo antes dos problemas surgirem,
ao configurar a imagem de backup como máquina virtual.
No caso de uma falha, o HeadStart Restore ajuda-o a colocar o seu servidor em funcionamento em
cerca de 15 minutos.
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