
Przechwyć wszystko
Stwórz „niezniszczalne” obrazy serwerów, w tym systemów, ustawień konfiguracyjnych aplikacji, usług i 
danych. Zabezpiecz istotne serwery aplikacji, takie jak Microsoft SQL, Exchange oraz SharePoint oraz 
wybierz najlepszy nośnik (chmura, płyty, dyski sieciowe lub lokalne) dla przechowywanych danych. 

Usługa pre-paid
W przypadku usługi AVG CloudCare płacisz tylko za to, czego używasz. Opłata za licencje ShadowProtect 
zależy od ilości zainstalowanych usług. Bardzo ważne jest to, że usługi, których dostarczasz są opłacalne i 
proste do zrozumienia.  

Szybkie odzyskiwanie
 Przeprowadzaj szybkie odzyskiwanie danych, wykorzystując ten sam lub inny sprzęt lub maszyny wirtualne. 

Przywróć dostęp do swoich danych i serwerów, używając obrazów z danego punktu w czasie.  
 

Pro-aktywne zarządzanie zdalne
Zainstaluj narzędzia ShadowProtect dzięki portalowi CloudCare bez potrzeby fizycznego dostępu do urządzeń. 
Planuj tworzenie kopii zapasowych, aby sprostać potrzebom klientów oraz otrzymuj powiadomienia 
w wiadomościach e-mail po pomyślnym (a także nieudanym) utworzeniu kopii zapasowej.

Zacznij już dzisiaj,  zwoniąc pod numer 32 246 94 94 lub wysyłając wiadomość 
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Ochrona Twojego klienta 
jest teraz taka prosta...

 

Niezawodne serwery są podstawą każdej biznesowej operacji, dlatego też bardzo istotne jest ich 
natychmiastowe naprawienie w razie jakiejkolwiek usterki. Skorzystaj z funkcji ShadowProtect, 
aby stworzyć kopie zapasowe serwerów Windows i móc je potem odzyskać, aby Twój klient mógł 
prowadzić swoje przedsiębiorstwo.

na adres reseller@avg.pl. 



Jak to działa? 

Tworzenie 
obrazów 
oraz nowych
kopii 
zapasowych 

Wybierz lokalizację - 
szyfruj kopie w 
bezpiecznym miejscu 

ShadowProtect - wspierane 
systemy operacyjne 
Windows® Server 
Windows® Server 
Windows® Server 
Windows® Server  SP*

* Ograniczone wsparcie

Funkcje
Zdalna instalacja i zarządzanie  
Zainstaluj na serwerach funkcję ShadowProtect, korzystając 
z portalu CloudCare a następnie zarządzaj nią zdalnie, 
oszczędzając na kosztownych i niewygodnych wizytach.

Niezniszczalne obrazy plików 
Zadbaj o ochronę klientów– systemów operacyjnych,  
ustawień konfiguracyjnych aplikacji, usług i danych. Twórz kopie 
zapasowe istotnych serwerów aplikacji, takich jak Microsoft SQL, 
Exchange oraz SharePoint.

Pro-aktywne zarządzanie 
Przeprowadź tworzenie jednej całkowitej kopii zapasowej, a następnie 
zaplanuj kopie uzupełniające, przeprowadzane co 15 minut. Otrzymuj 
powiadomienia, jeśli utworzenie kopii zapasowej zostało 
przeprowadzone pomyślnie lub się nie  powiodło.

Szyfrowane kopie zapasowe 
Jeśli przechowujesz rzeczy na dysku lokalnym, szyfruj kopie zapasowe, aby chronić 
i zabezpieczyć znajdujące się w nich dane. Centra przechowujące dane w usłudze 
w chmurze posiadają 1028-bitowe szyfrowanie AES.

 

Szybkie odzyskiwanie 
Przeprowadzaj szybkie i skuteczne odzyskiwanie danych i serwerów, korzystając z 
obrazów danych utworzonych w danym czasie.

Wybór lokalizacji tworzenia kopii zapasowych 
Niektórzy klienci mogą nie chcieć przechowywać wszystkich swoich danych w chmurze. 
Wybierz, czy chcesz przechowywać informacje na dysku sieciowym lub lokalnym 
urządzenia, płycie (DVD, CD, Blu-ray), czy może zabezpieczyć je w chmurze.

Przenoszenie serwerów 
Przenoś serwery z ich obecnej lokalizacji do nowego sprzętu lub środowiska wirtualnego, dzięki tworzeniu kopii zapasowych.

Licencja w systemie pre-paid 
Opłaty zależą od liczby licencji zainstalowanych w usłudze ShadowProtect* i pobierane są na początku każdego miesiąca. 
Takie rozwiązanie zapewnia prosty schemat rozliczeniowy i jest łatwe do przedstawienia dla klienta.

 

 


