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מהיר יותר, גמיש יותר והרבה יותר מאובטח!

 Veeam אנו שמחים להשיק שירותי ענן חדשים, המבוססים על מוצרי
ב- Data Center של מלם תים!

מהיום אתם יכולים להגן על המידע שלכם ללא צורך בחומרה נוספת ורישוי יקר,
ללא כל התחייבות והכול במוצר אחד:

* קיימת גם אופציה להקמת פתרון ייעודי פרטי ע"ג קווים ישירים לסביבה DR ועותק שני
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העלאות DR ושחזורים
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חלופה לקלטות:

שירות גיבוי ורפליקציה לענן מאפשר גישה מאובטחת ומוצפנת על-גבי קווי אינטרנט 
של הלקוח, מכל מקום, ללא צורך ב- VPN צד ג' או קווים ייעודיים*.

ופיזיות  וירטואליות  סביבות  עבור  ולענן,   On-premise מקומי  גיבוי  משירות  נהנים 
במודל רישוי חודשי

מאפשרים גיבוי מהיר,   Incremental-Forever ובתצורה  CBT שימוש בטכנולוגיית
יעיל, חסכוני במקום וברוחבי פס

Granular retrieve מאפשרת שיחזור  ומהיר, טכנולוגיית  יכולת שיחזור מלא  לצד 
פריטים ואובייקטים בודדים ברמה אפליקטיבית

מהיום ניתן להיפתר מגיבוי לקלטות ולשמור עותק שני בענן המאובטח שלנו, העומד 
בכל תקני הרגולציה (הגיבויים נשמרים בארץ)



veeam@team.co.il :במלם תים DR בכל שאלה או עניין ניתן לפנות למומחי פתרונות

אז איך זה עובד?

חדשה  ברכישה  או  קיים  (רישוי  קבוע  ברישוי  וירטואלי/פיזי   Veeam גיבוי  שרת  מוקם  הלקוח  בצד 

דרכינו) או רישוי בהשכרה חודשית לפי שימוש בפועל.

שרת זה יבצע גיבוי מקומי של סביבת הלקוח וישמור נתוני גיבוי כחודש אחורה, לטובת שיחזור מקומי 

מהיר במידת הצורך.

שלנו בגישה ישירה   Veeam בנוסף, קיימת אפשרות לחבר את שרת הגיבוי המקומי לשירות ענן 

ומוצפנת דרך אינטרנט.

גיבוי בענן  ו\או לרפלק שרתים קריטיים לשרת  גיבויים מהשרת המקומי  יאפשר להעתיק  זה  חיבור 

לטובת העתק שני והפעלת DR במקרה אסון.

בצד שלנו, קיים שירות Veeam מרכזי עבור כלל הלקוחות, המרכז העתקים של הגיבויים בתצורה 

Multi-tenant מאובטחת עם הפרדה לוגית עבור כל לקוח.
השרת המרכזי מחובר לתשתיות הוירטואליות שלנו ויכול לעלות שרתים של לקוח לפי דרישה בכל 

עת - בשירות עצמי ובשליטה מלאה של הלקוח.

כמו כן, ניתן לשכפל העתקים של גיבויים השמורים בשרת המרכזי - לקלטות או לשרת גיבוי משנה 

באתר מלם תים בפ"ת, לטובת עותק שלישי.


