
Αξιόπιστη εφαρμογή που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες.

Κρυπτογράφηση αρχείων με 256bit AES.

Πιστοποιημένη υπηρεσία με ISO 27001.

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Προσωπική υποστήριξη μέσω email, τηλεφώνου ή ticket.

Βοηθητικοί οδηγοί στα Ελληνικά και εύκολη διαχείριση από Web
Management Portal.

Σταθερό μηνιαίο κόστος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Υποστήριξη & Ευκολία

Ταχύτητα & Οικονομία

Μείωση απαιτούμενου χώρου με συμπίεση και deduplication.

Δυνατότητα για ταχεία επαναφορά μεγάλου όγκου δεδομένων με
αποστολή φυσικού δίσκου (Fast Restore).

Δεν απαιτείται αγορά ή συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού.
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Χαρακτηριστικά

To Backup365 είναι η πιο αξιόπιστη και ασφαλής λύση

για την προστασία των εταιρικών σας δεδομένων, είτε

αυτά βρίσκονται τοπικά είτε στο σύννεφο. Με λίγα κλικ

ρυθμίζετε το backup των δεδομένων σας (βάσεις, αρχεία,

virtual machines) χωρίς να ανησυχείτε εάν είναι ανοικτά.

Μπορείτε να επιλέξετε την συχνότητα του backup, το

χρόνο διατήρησης των παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και το χώρο

αποθήκευσης. Πέρα από τη λήψη τοπικού αντιγράφου που πάντα συνίσταται,

έχετε δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σας εκτός από το σύννεφο του

Backup365 και σε datacenter τρίτων όπως Amazon, Microsoft κα.
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• Backup ολόκληρο το Domain του

Office 365, συμπεριλαμβανομένου

του Exchange Online, SharePoint

Online αλλά και το OneDrive των

χρηστών (Διατίθεται και agentless).

• Διατήρηση backup από τα

διαγραμμένα δεδομένα για όσο

χρόνο χρειάζεται.

• Βackup σε πολλαπλά σημεία

ταυτόχρονα, όπως το τοπικό

δίκτυο, οι servers του Backup365,

ή datacenter τρίτου.

Cloud to Cloud Backup

Windows: 

Windows  8.1, 10, 11

Windows Server 2012 & R2, 
2016, 2019, 2022

Other OS: 

Linux, Free BSD 13, Mac OS X, 
Solaris 11

Virtualization: 

• ESXi 6.5, 6.7, 7 

• vCenter 6.5, 6.7, 7  

• Hyper-V Windows

• Windows 2012 & R2, 2016, 
2019, 2022.

Application Support: 

• Exchange Server (2013, 2016, 
2019) 

• Office 365 Backup Enterprise 

• SQL Server Standard/ 
Express/Enterprise (2012,2014, 
2016, 2017, 2019) 

• MySQL Server, Oracle 19c, 
Lotus Notes Domino, Shadow 
Protect Integration.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα τοπικού backup με τον
ίδιο agent.

• Backup Databases και Physical
Servers.

• Continuous Data Protection για
αρχεία, VMs & βάσεις δεδομένων.

• Granular Restore για VΜware /
Hyper-V.

• Υποστήριξη VMware και Hyper-V
Protection με CBT.

• Backup NAS συσκευών.
Απαιτείται εγκατεστημένος client 
στην συσκευή, συμβατός με Qnap -
Synology.

• Δυνατότητα αποστολής σε
DataCenter τρίτων, όπως Amazon,
Azure, Google.

• Exchange Backup (Database – Mail
level). Restore και σε επίπεδο
mailbox.

Local to Cloud Backup
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