
VMcom Backup Appliance
Navrženo a podporováno 
zkušenými administrátory

Silně multi-tenantní zálohovací software, 
který prostě musíte mít

Tenanti plní obdobnou roli jako organizace známé 
z vCloud Directoru. Mohou to být interní oddělení 
vaší společnosti nebo organizace zákazníků, které 
používají váš vSphere cluster.

Každému z tenantů lze přidělit různá oprávnění 
pro zálohování a obnovu konkrétních vSphere ob-
jektů. Samoobslužná obnova až na úroveň soubo-
rů je pak pro tenanty k dispozici jak pro Windows, 
tak Linux OS.

Pro snížení zátěže IT oddělení umožňuje 
VMcom Backup Appliance samoobsluž-
nou správu: backup plan managementu,  
on-demand záloh, obnov na úrovni soubo-
rů pro Windows i Linux a obnov na úrovni 
virtuálních strojů.

Administrátoři jsou schopni kontrolovat 
storage kvóty pro jednotlivé tenanty i nasta-
vení granulárních oprávnění. Bez nutnosti 
nasazení agentů do operačního systému 
získáte flexibilní a spolehlivé řešení pro zá-
lohování a obnovu vašich virtuálních strojů.

Moderní dotykové webové uživatelské 
rozhraní je k dispozici pro všechny funkce  
VMcom Backup Appliance, včetně backup 
plan managementu, on-demand záloh, ob-
nov na úrovni souborů a tak dále.

Zvolili jsme linuxové řešení s vestavěnou 
databází a nástroji. Žádné komponenty 
třetích stran jako jsou SQL servery proto 
nebudete potřebovat.

VMcom Backup Appliance využívá VMware 
technologie sledování změněných bloků 
(CBT) a snapshotů. Tento způsob umožňu-
je rychlé rozdílové zálohy a ukládá pouze ty 
bloky, které se od poslední zálohy změnily.

Prvotní nasazení z OVF šablony je rychlé 
a nezabere více než 15 minut. Budování  
proof-of-concept prostředí nebylo nikdy 
dřív jednodušší. Jednorázová trial verze 
softwaru je k dispozici zdarma na prvních 
30 dní.

Vytvářejte tenanty Přidělujte práva

SAMOOBSLUŽNÉ ZÁLOHOVÁNÍ  
A OBNOVA

SNADNÁ SPRÁVA,  
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

POKROČILÉ WEBOVÉ  
ROZHRANÍ A API

ŽÁDNÉ DALŠÍ LICENCE  
NEJSOU VYŽADOVÁNY

RYCHLÉ A KONZISTENTNÍ  
ZÁLOHY

RYCHLÉ NASAZENÍ  
A TRIAL ZDARMA

Klíčové funkce



sales@vmcom.com VMcom.com

PODPOROVANÉ VERZE VMWARE: PODPOROVANÉ FILESYSTÉMY:

MINIMÁLNÍ HARDWARE POŽADAVKY: WEBOVÉ PROHLÍŽEČE:

vSphere ESX(i): 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1 NTFS, FAT32, ext3, ext4, XFS, ZFS

1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB storage Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari



 

Srovnání klíčových vlastností

Funkcionalita VMcom Veeam Nakivo Acronis VE

zálohování VMware VM bez agentů

multi-tenantní samoobslužné zálohy i obnova

webové rozhraní

storage kvóty na tenanta

samoobslužný backup plan management

samoobslužné on-demand zálohy

samoobslužná obnova na úroveň souborů

dodatečné licence

rychlý deployment
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V přehledu zobrazeni pouze nejbližší konkurenti, některé funkce byly pro přehlednost vypuštěny.

Permanentní licence umožní zákazníkovi používat  
licencovaný software neomezeně. Po dobu jednoho 
roku ho navíc opravňuje ke stažení veškerých aktua-
lizací a čerpání technické podpory.

Díky automatizovanému vykazování využití je  
k dispozici také model založený na předplatném. 
Platba se provádí měsíčně podle počtu virtuálních 
strojů.

Permanentní licence

Systémové požadavky

Platba za využití

vm


