
Funkcjonalności, które docenisz:

Cloud-native app
- zarządzaj centralnie,

zdalnie, online

On-premise, cloud,
hybrid - dowolny storage

Dodatek Backup
Microsoft 365

Backup w oparciu
o plany i zaawansowane
możliwości konfiguracji

Point-in-time recovery
- dowolnego pliku,

folderu, całego systemu

Funkcjonalności Smart
Disaster Recovery

w pakiecie!

Jeden mały incydent, błąd ludzki, awaria lub wirus mogą zniszczyć
wszystkie dane, które przechowujesz na swoim komputerze. Nie
zastanawiaj się “co by było gdyby…” - z Xopero masz pewność, że
Twoje dane są chronione, dostępne i możliwe do przywrócenia
z dowolnego momentu w czasie.

Łatwo zabezpiecz swoje urządzenia z systemem Windows, Linux
i macOS.

Jak to działa?

Załóż konto, zainstaluj
agenta backupu i zdalnie
zarządzaj polityką
bezpieczeństwa.

Przywróć dane
z dowolnego momentu
w czasie na dowolne
urządzenie.

Kopie zapasowe
wykonują się zgodnie
z ustalonym przez Ciebie
planem.
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Proste zabezpieczenie
komputera z intuicyjnym
backupem #1 od Xopero

Automatyczny backup
krytycznych danych
- nieważne, gdzie je przechowujesz

Stacja robocza

Serwer

Microsoft 365

Laptop

https://xopero.com/


Ransomware i cyberatakami

Błędami pracowników

Awariami sprzętu
Katastrofami naturalnymi i
rozlaną kawą

Kradzieżą komputera

...zanim będzie za późno!

ZABEZPIECZ
SWOJE DANE
PRZED...

Przechowuj co najmniej
3 kopie swoich danych

Przechowuj kopie na co
najmniej 2 różnych
nośnikach

Przechowuj 1 kopię poza
siedzibą firmy

ŁATWO
STOSUJ ZASADĘ
BACKUPU 3-2-1

Backup pliku i Smart Image Backup

Zaplanuj automatyczny backup plików
lub obrazu (pełny, przyrostowy,
różnicowy) w zależności od tego czy
chcesz chronić wybrane dane czy cały
system.

W trzech krokach zabezpiecz swój komputer przed każdą możliwą
awarią i nigdy nie strać dostępu do swoich danych.

Plan-based backup

Dowolne możliwości konfigurowania
polityki backupu - wybierz typ kopii,
dane, storage, harmonogram oraz
skorzystaj z wielu innych
zaawansowanych opcji.

Ustaw raz i zapomnij

Ustaw plan backupu i harmonogram
wyzwalania automatycznych kopii
zapasowych. Zrób to raz, a w razie
potrzeby przypisz do niego nowe
urządzenia.

Prosty, automatyczny backup

Łatwość użycia

Nie potrzebujesz zaawansowanych
umiejętności IT, aby zacząć korzystać
z Xopero i zyskać pewność, że Twoje
dane są chronione.

Intuicyjny, przyjazny interface

Przyjemne z pożytecznym? Wystarczy
rzut oka, aby przekonać się, że
zarządzanie polityką backupu z tak
przejrzystym i intuicyjnym
rozwiązaniem to wręcz przyjemność.

Nie inwestuj w infrastrukturę IT

Urządzenie lokalne, SMB, NAS, AWS,
Azure - wykorzystaj swoją obecną
infrastrukturę IT i nie ponoś
dodatkowych kosztów. Twój sprzęt
i Xopero to wszystko czego
potrzebujesz.

Łatwo zacząć, jeszcze łatwiej korzystać
Ciężko ubrać w słowa, jak bardzo przyjazna i intuicyjna jest nasza konsola,
ale obiecujemy, że jak już ją zobaczysz, nie spojrzysz na żadną inną.
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Wykorzystaj szeroką gamę funkcjonalności, które pozwolą Ci na
dowolną konfigurację polityki backupu, przyspieszą tworzenie kopii
oraz ograniczą zużycie przestrzeni.

Efektywny backup



Używasz Office 365?
Chroń dane swojej
organizacji!

• Exchange, OneDrive,
Calendars

• Zacznij chronić dane
w 3 krokach

• On-premise, cloud, hybrid
(dowolny storage)

• Predefiniowane plany backupu
• Nielimitowana retencja
• Granularne odtwarzanie
• Cross-user recovery
• Intuicyjny panel zarządzania #1

Dodatek Microsoft 365
Backup

Bezpieczny Manager Haseł

Przechowuj i zarządzaj hasłami
(wewnętrznymi i zewnętrznymi)
w bezpiecznym miejscu. Nie musisz
ich zapamiętywać lub zapisywać
- wystarczy wybrać odpowiednie hasło
z listy.

Brak single point of failure

Możesz stracić dostęp czy ustawienia
swojej konsoli zarządzania, ale dopóki
znasz klucz szyfrujący, nigdy nie stracisz
swoich danych i kopii.

Szyfrowany backup

Nikt nie może podejrzeć Twoich danych
z backupu ponieważ wszystko jest
szyfrowane jeszcze zanim opuści
komputer z wykorzystaniem hasła,
znanym tylko Tobie.

Nie dostarczamy wyłącznie backupu - zapewniamy Ci spokój ducha
i dostępność Twoich danych w każdym momencie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Widoczne efekty pracy

Jeżeli potrzebujesz wykonywać kopie
w czasie pracy - program będzie działał
niepostrzeżenie w tle, na bieżąco
zapisując wszystkie zmiany, których
dokonasz.

Flyer | Proste zabezpieczenie komputera z intuicyjnym backupem #1 od Xopero

Nielimitowana retencja

Przechowuj wszystkie wersje albo
zdefiniuj ilość przechowywanych kopii,
aby efektywnie zarządzać przestrzenią.
GFS, Forever Incremental, FIFO
- wybierz swój schemat.

Zaawansowane ustawienia planów

Okno backupu, wersjonowanie,
schematy retencji, kompresja,
szyfrowanie, backup na żądanie i wiele
więcej - twórz takie plany, które
najlepiej odpowiadają Twoim
potrzebom.

Granularne odtwarzanie

Szybkie odtwarzanie danych
z dowolnego momentu w czasie
- wszystkich lub wybranych,
z utworzonego wcześniej backupu
obrazu.

Disaster Recovery - ochrona przed
ransomware

Sprawnie odzyskuj swoje dane nawet
gdy dysk jest zaszyfrowany lub
skompresowany. Twórz maszyny
wirtualne i przywracaj dane bez
potrzeby eksportu.

Nieważne czy chcesz przywrócić pojedynczy plik czy cały system - ważne,
że możesz zrobić to szybko i nie obawiać się przestojów w działalności.

Natychmiastowe odtwarzanie



Łatwa migracja

Przywróć swój system, wraz
z ustawieniami i zainstalowanymi
aplikacjami na to samo lub inne
urządzenie - nawet takie
o odmiennych parametrach.

Sprawdzony program do backupu danych? Xopero Software to największy producent
rozwiązań do backupu i przywracania danych w Polsce i jeden z największych w Europie.
Firma działa na rynku od 2009 roku oferując klientom biznesowym zarówno rozwiązania
lokalne, jak i cloud backup. W 2017 r. producent nawiązał współpracę z firmą ESET. Co to
dokładnie oznacza? Backup danych od Xopero jest jedynym rozwiązaniem do kopii
zapasowych i disaster recovery w ramach inicjatywy ESET Technology Alliance.

Xopero zaufały marki takie jak T-Mobile, Orange, Asseco, Subway czy Roleski.
+48 95 740 20 40
sales@xopero.com

Xopero Software
Dział Sprzedaży

Kontakt

Oprogramowanie klasy
korporacyjnej stworzone
z myślą o MŚP

https://xopero.com/
mailto:sales@xopero.com
https://xopero.com/pl/pobierz-xopero/

