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Бекъп и възстановяване с XOPERO 

Опростен бекъп. Надеждно 
съхранение. Интелигентно 
възстановяване.

Xopero Software e водещ 
производител на решения за бекъп в 
Европа и предоставя инструменти за 
цялостно предпазване на критични 
за бизнеса ви данни.

Клиенти на Xopero можете да 
намерите в много различни сектори: 
SMB, обществена администрация, 
банкиране и финанси, образование, 
здравеопазване, телекомуникации 
и IT.

Следните решения са достъпни за 
всички клиенти на ESET чрез ESET 
Technology Alliance:

- Xopero Cloud

- Xopero QNAP Appliance

- Xopero Backup & Restore

Xopero Cloud
Xopero Cloud е решение за облачен бекъп от ново 
поколение, което комбинира сигурност и скорост на 
възстановяване, з за да предостави надежден достъп 
до данните ви във всяка една ситуация.

Бекъпът в облака на Xopero покрива всичките 
ви нужди: от единичен лаптоп или смартфон, до 
сървъри, бази данни, електронни пощи и виртуални 
машини.

Защита на данните Xopero гарантира пълна защита от загуба на критични файлове и документи, които се 
съхраняват на потребителските компютри. Решението ви осигурява не само възстановяване, 
но и мигновено разрешаване на кризисни ситуации и минимално време извън строя.

Бекъп за сървъри В случай на повреда, вие лесно можете да възстановите системата си като направите 
цялостен бекъп на Windows сървър. Xopero позволява и бекъп и възстановяване на файлове, 
бази данни, мейл акаунти, приложения, програми, мрежови дялове във виртуални среди (MS 
SQL, MySQL, PostgreSQL, MS Exchange, MS Outlook, Firebird, Hyper V) и системно състояние.

Улеснена инсталация Процесът на инсталиране е улеснен и бърз. Едва няколко клика стигат за внедряването на 
Xopero в клиентската инфраструктура.

Централно / отдалечено управление Xopero предоставя и приложението Management Center, което позволява отдалеченото 
управление и конфигуриране на бекъпи.

Бърз и ефективен Разширените функции за обработка на данни, като дедупликация, многонишкови операции, 
компресия и делта бекъп, ви позволяват по-висока скорост и ефективност на бекъп процеса, 
като можете да го настройвате спрямо нуждите си.

Възстановяване от нулата Xopero позволява бързо възстановяване на цялата системна среда – не само файлове, но и 
настройки – на стари или нови сървъри.

Криптирана синхронизация Briefcase функционалността ви позволява безопасно да синхронизирате файлове. Можете да 
споделяте документите си между всички устройства с допълнителна защита.

Версии и запазване Лесно можете да върнете предишно запазена версия на даден файл. Благодарение на 
функционалността за запазване, можете да оптимизирате и мястото за съхранение.

Криптиране на данни Криптира всички данни преди изпращане чрез неразбиваем AES 256 алгоритъм.Получавате 
и възможността да използвате таен ключ за криптиране, постигайки най-високото ниво на 
сигурност за данните си.

График на бекъпите Потребителите лесно могат да задават честотата на бекъпите, както и най-удачното време те 
да се случват, за да оптимизират работния си процес.



ESET Technology Alliance цели да 
осигури всестранна защита за 
бизнеса чрез набор от допълващи 
се решения за информационна 
сигурност. Комбинирайки доказано 
добрите ни технологии с най-
качествените външни решения, 
ние предоставяме на клиентите си 
най-добрите варианти в постоянно 
променящия се свят на сигурността.

Защита на данните Всяка година създаваме стотици мегабайти критични за функцията ни данни. Бизнесът става 
все по-мобилен, което значи, че все повече информация се съхранява на потребителските 
устройства. Xopero защитава всички потребителски данни, без значение дали са създадени 
или просто се съхраняват на потребителските лаптопи, смартфони или таблети, гарантирайки 
ви лесно възстановяване и липса на прекъсвания.

Бекъп за сървъри В случай на повреда, вие лесно можете да възстановите системата си като направите 
цялостен бекъп на Windows сървър. Xopero позволява и бекъп и възстановяване на файлове, 
бази данни, мейл акаунти, приложения, програми, мрежови дялове във виртуални среди (MS 
SQL, MySQL, PostgreSQL, MS Exchange, MS Outlook, Firebird, Hyper V) и системно състояние.

Бекъп за виртуална среда С Xopero вие можете да предпазите и данните във виртуална среда като Hyper-V и VMware. 
Решението автоматично се свързва с виртуалния ви сървър и показва всички свързани 
машини. Можете лесно да изберете една или повече и да ги предпазите.

Xopero smart recovery В някои случаи бекъпът не е достатъчен. Xopero QNAP приспособлението ви позволява 
не просто да предпазите данните си.  Най-новата технология на Xopero ви позволява 
моментално да стартирате виртуализирано копие на критичните си данни с едва няколко 
клика - директно от QNAP сървъра си.

Възстановяване от нулата Xopero позволява бързо възстановяване на цялата системна среда – не само файлове, но и 
настройки – на стари или нови сървъри.

Репликиране Благодарение на технологията за репликиране, вие можете да създадете точно копие на 
данните си на друг сървър. Това предоставя още един способ да се защитите от загуба 
на данни при хардуерни повреди, като ви дава възможност да продължавате работа без 
прекъсвания.

Централно управление Приложението Management Center ви позволява да виждате грешки и предупреждения, 
както и да проверявате дали всички операции са изпълнени успешно. Получавате пълна 
информация за всички бекъпи на потребителските устройствa.

Просто възстановяване Xopero предоставя център за управление, който подпомага лесното и бързо изпълнение на 
процеси за файлова миграция. Благодарение на него можете да контролирате миграцията 
за множество потребители наведнъж и да мигрирате към нови устройства. В случай на 
инцидент ще можете да се върнете към работата си в добре позната среда.

Високо ниво на криптиране Криптиране чрез AES 256 ви гарантира, че никой няма да достъпи данните ви без право!  
Бекъпите се защитават по време на прехвърляне и докато се съхраняват. Можете да 
използвате и персонализиран ключ за криптиране за още по-високо ниво на защита.

Xopero QNAP приложение
Инструмент за реакция при кризисни ситуации и осигуряване 
на продължителност на бизнеса за QNAP NAS. Xopero QNAP 
приспособлението е решение за пълен бекъп, което ви позволява лесно 
да запазвате и възстановявате файлове, бази данни, мейл акаунти, 
виртуални среди и системно състояние. Позволява ви да управлявате 
критичните си данни и да наблюдавате и конфигурирате отдалечено 
всички потребителски акаунти и инсталирани приложения на фирмените 
ви устройства.



Xopero Backup & Restore
Xopero Backup & Restore е решение с централизирано 
управление, което може да се интегрира с всички типове 
инфраструктура. Позволява лесното и ефикасно създаване 
на бекъпи, както и синхронизиране и възстановяване на 
данни за сървъри. Получавате пълен контрол и можете да 
управляват създадените бекъпи отдалечено.

Защита на данните В един вече изцяло мобилен свят, защитата на данните е все по-нужна за клиентските 
работни станции.  Xopero защитава всички данни на потребителските устройства, без 
значение дали са настолни компютри, лаптопи, телефони или таблети и гарантира опростено 
възстановяване, което ще ви спести прекъсване на работата.

Бекъп за сървъри Имате възможност да направите цялостен бекъп на Windows сървърите си и да ги 
възстановите до същото състояние на друга машина, в случай на повреда. Xopero позволява 
и бекъп и възстановяване на файлове, бази данни, мейл акаунти, приложения, програми, 
мрежови дялове във виртуални среди (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MS Exchange, MS Outlook, 
Firebird, Hyper V) и системно състояние.

Бекъп за виртуална среда Ако използвате решения за виртуализация като Hyper-V и VMware, решението на Xopero 
автоматично се свързва с виртуалния ви сървър и показва всички свързани машини. Можете 
лесно да изберете една или повече и да предпазите данните на тях.

Бързи & ефикасен Оптимизацията на процесите, обработващи данни ви предоставя по-висока скорост на 
операциите и по-ефикасно използване не системните ресурси. Можете да персонализирате  
събирането на данни за нуждите си чрез детайлни настройки.

Възстановяване от нулата Xopero ви позволява да възстановите не само данните си, но и системните настройки. Без 
значение дали ще е на нов или стар сървър, вие можете да се върнете в перфектно работно 
състояние с лекота.

Репликиране Копирайте изцяло данните и настройките си от един към друг сървър. Спестете си 
забавянията и загубите, породени от хардуерни повреди. Можете да използвате тази 
функционалност изцяло от новото местоположение на данните ви, продължавайки работния 
процес директно след повреда. 

Централизирано управление Приложението Management Center ви позволява да виждате всички грешки и 
предупреждения, както и да следите състоянието на изпълняващите се или завършилите 
процеси. Получавате и детайлна информация за всички потребителски бекъпи.

Улеснено възстановяване и 
миграция на данни

Xopero ви предоставя централизирано управление, което улеснява максимално всички 
процеси на файлова миграция. Чрез него можете да контролирате миграцията за един или 
повече потребители едновременно, изцяло от едно място. В случай на инцидент ще можете 
да продължите работа максимално бързо в добре позната ви среда.

Високо ниво на криптиране Криптиране чрез AES 256 ви гарантира, че никой няма да достъпи данните ви без право!  
Бекъпите се защитават по време на прехвърляне и докато се съхраняват. Можете да 
използвате и персонализиран ключ за криптиране за още по-високо ниво на защита.
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