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Usługa Azure Backup stanowi w pełni zautomatyzowany mechanizm kopii bezpieczeństwa danych 

zintegrowany z dobrze znanymi rozwiązaniami takimi jak Windows Serwer Backup czy System 

Center Data Protection Manager. System został wyposażony w mechanizmy szyfrowania, kompresji, 

inteligentnego wykorzysta pasma transmisji, a także kopii przyrostowych dzięki czemu stanowi 

kompletny, bezpieczny i efektywny mechanizm ochrony danych organizacji. 

Funkcje oraz technologie Azure Backup

Pojedynczy serwer w firmie 

lub zdalnej lokalizacji

Pula serwerów zarządzanych 

poprzez mechanizmy System Center

Integracja z 

Windows Server 

Backup

Integracja z 

System Center 

Data Protection

Manager

Zarządzanie
tożsamością

Zarządzanie
infrastrukturą mobilną

DRC, Backup,
Archiwizacja

Usługi
multimediów

Maszyny i sieci
wirtualne 

Analiza
danych

Aplikacje mobilne
i internetowe

Usługi
integracji

Usługa Azure Backup, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oraz zgodności z 

normami bezpieczeństwa, pozwala na pełne szyfrowanie zarówno transmisji jak i 

przechowywanych danych. Klucz szyfrujący (x.509 v3) o długości minimum 2048 bitów 

generowany jest przez Klienta i jedynie Klient może uzyskać dostęp do zaszyfrowanych danych.
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Ekonomiczne rozwiązanie

Kalkulacja kosztów usługa Azure Backup jest bardzo 

prosta i przejrzysta gdyż opłaty pobierane są jedynie 

za wykorzystywaną przestrzeń magazynową.

 Pierwsze 5GB przestrzeni każdego miesiąca GRATIS

 Każde kolejny 1GB przestrzeni każdego miesiąca 0,20$

 Brak opłat za transfer, połączenie VPN, szyfrowanie

Prostota instalacji i obsługi

Uruchomienie usługi sprowadza się do 4 prostych kroków:

 Uruchomienia usługi Backup Vault w konsoli Microsoft 

Azure i zapisania jej danych identyfikacyjnych

 Pobrania i instalacji aplikacji agenta „Azure Backup”

 Wybrania plików/folderów/dysków lub obrazów maszyn 

do archiwizacji według ustalonego harmonogramu.
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Bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami prawa

Usługa Azure Backup pozwala spełnić wymagania prawne oraz certyfikacyjne m.in. dzięki:

 Szyfrowaniu danych kluczem x.509 v3 o długości 

2048 bitów przed wysłaniem do chmury 

(m.in. dane osobowe po zaszyfrowaniu nie podlegają 

restrykcjom związanym z ich przetwarzaniem)

 Zgodności z wymaganiami archiwizacji „Off-Site” 

z jednoczesnym wyeliminowaniem taśm oraz procedur 

ich transportu i przechowywania poza główną lokalizacją firmy 

 Możliwości przeprowadzania cykliczny testy planów odtwarzania

Dowiedz się więcej:

 Pełne przedstawienie usługi Azure Backup oraz dokumentacja techniczna

http://www.azure.microsoft.com

Aplikacja „Backu Agent” do integracji z Windows Serwer Backup i System Center DPM jest bezpłatna.

http://azure.microsoft.com/pl-pl/services/backup/
http://azure.microsoft.com/pl-pl/documentation/services/backup/

