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Cloud Recover 
Na některé situace je třeba se opravdu dobře a v předstihu připravit. Význam tohoto výrazu narůstá v IT, kde jsou 

na aplikacích a systémech závislé celé společnosti a velké množství uživatelů nebo veřejnosti. Ne každá společnost 

si však může dovolit vlastní záložní datové centrum nebo serverovnu. Se službou Cloud Recover to není zapotřebí. 

Cloud Recover nabízí záložní datové centrum a řešení Disaster Recovery. Není zapotřebí zajišťovat žádné nové lokality, 

platit pronájem nebo budovat záložní datová centra. Doručíme vám celé řešení jako službu „na klíč“ a vy investujete jen 

do toho, co dává smysl.  

Služba využívá replikace dat v reálném čase do datových center Microsoft Azure. Sami si můžete zvolit, ve kterém 

datovém centru chcete mít vaše zálohy uloženy. Replikovat je možné virtuální servery na platformě Hyper-V, VMware 

nebo fyzické servery. Připravte se na neočekávané situace, pokud provozujete kritické aplikace na virtuálních, nebo 

fyzických serverech, jejichž životnost a budoucnost je nejistá. 

Pro vybrané servery navrhneme plán pro případné krizové situace, připravíme pro vás prostředí v cloudu a spustíme 

zálohy serverů. Budeme za vás proaktivně sledovat stav replikace serverů a v pravidelných intervalech provádět testy. 

Budete tak mít jistotu, že navržené scénáře opravdu fungují v případě nouze a to vše formou služby bez nutnosti nákupu 

dalšího HW. Dopřejte si luxus, který si dosud mohly dovolit jen velké společnosti díky velkým investicím.   

 

Službu Cloud Recover vám poskytnou profesionálové v oblasti cloudu. Zálohu serverů a klid můžete získat již do 10 dnů 

od zahájení. 

 Cloud Recover obsahuje: 

◾ Úvodní workshop s představením služby Cloud Recover 

◾ Zdroje cloudu od společnosti Mainstream Technologies (formou Cloud Service Providing) 

◾ Realizace Disaster Recovery a plánů obnovy pro vybrané servery 

◾ Dokumentace celého řešení a garance dostupnosti 99,9% 

◾ Pravidelné testování obnovy s protokolem o výsledku testu 

◾ Jasně definované náklady a reporting bez nutnosti nákupu licencí a HW 



Mainstream Technologies, s. r. o.  

recover@mainstream.cz  
www.mainstream.cz 

 

 

Kalkulace typického prostředí DR pro 5 serverů 

 Technický návrh řešení včetně výstupního dokumentu a definice plánu zotavení 

 Konfigurace prostředí a spuštění repliky serveru (izolované cloud prostředí) 

 Objem dat serveru 400GB (až do 1TB per disk) 

 Síťové propojení Disaster Recovery prostředí pomocí VPN tunelu 

 2x do roka otestování funkčnosti 

 Garance dostupnosti řešení 99,9% 

 Podpora v českém jazyce 

Cena: 2. 490,- Kč bez DPH / server / měsíc * 

(cena při uzavření smlouvy na 12 měsíců, zahájení realizace do 10 pracovních dnů) 

*Cena nezahrnuje náklady na provoz serverů v Test a DR režimu. Kalkulace bude součástí návrhu. 

 

◾ JEDNODUCHÁ OCHRANA - Vaše prostředí ochráníme automatickou replikací virtuálních počítačů pomocí 

nastavených a řízených zásad. Cloud Recover chrání virtuální servery na podporovaných platformách Hyper-V, 

VMware a fyzické servery s podporovaným OS. Jako lokalitu pro případné obnovení využijeme cloud.** 

**Cloud Recover pro VMware a fyzické servery vyžaduje dedikovaný virtuální server na straně zákazníka  

 

 

◾ AUTOMATICKÉ ZOTAVENÍ - Cloud Recover automatizuje řádné obnovení služeb v případě výpadku lokality 

v primárním datovém centru. Aplikace je možné přenést orchestrovaným způsobem, což podporuje rychlé obnovení 

služeb, a to i v případě složitých vícevrstvých procesů. Plány Disaster Recovery mohou být dle potřeby jednoduché, 

složité, mohou využívat skripty jazyka Windows PowerShell a runbooky Azure Automation. Plány pro Disaster 

Recovery lze kdykoli otestovat bez narušení služeb v primární lokalitě. 

 

 

◾ REPLIKACE A DISASTER RECOVERY - Replikací vašich serverů do cloudu získáte další možnosti. Aplikace můžete 

migrovat několika málo kliknutími nebo je můžete přenést jenom dočasně při potřebě vyššího výkonu. Sestavy a 

analýzy můžete spouštět na kopiích produkčních dat v cloudu, aniž by to mělo vliv na uživatele. Vyvíjejte a testujte 

nové verze aplikací s využitím kopií živých dat a pak novou verzi plynule převeďte do ostrého provozu datacentra. 

 

 

◾ NEPŘETŽITÉ SLEDOVÁNÍ STAVU - Cloud Recover nepřetržitě monitoruje stav chráněných serverů. Při replikaci dat 

mezi dvěma lokalitami zůstávají data virtuálních počítačů a replikovaná data ve vašich sítích. Při replikaci do Azure 

jako sekundární lokality se vaše data zašifrují. Navíc máte možnost šifrovat i statická data. 

Dopřejte si vlastní Disaster Recovery lokalitu. Vlastní záložní a vysoce dostupné datové centrum jako službu.  

 Dopřejte si klid se službou Cloud Recover. 
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