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Podjetja morajo biti danes kos izzivom modernega časa, katere Pa zadnje leto narekuje stanje ePidemije. 

S&T – Zanesljivo varnostno kopiranje in shranjevanje hkrati!

Kakšen je vaš »back-up«, če pride do 
prekinitve poslovanja?

V informacijski industriji sta ta dva izraza pogosto 
izmenljiva, a v praksi izvajata popolnoma dru-
gačne procese. Razumevanje razlike je ključnega 
pomena, če želite poskrbeti za popolno zaščito 
vaših poslovnih sistemov in podatkov. Varnostno 
kopiranje je razmeroma ugodna rešitev, da se 
izognete popolni izgubi podatkov. Vključuje 
hrambo podatkov v določenem trenutku na 
diskih in strežnikih, na zunanjih lokacijah in/ali 
znotraj podjetja. Upravljanje tovrstne zaščite je 
velika obremenitev za IT sistemske administrator-
je in računalniško opremo, zato se večino podjetij 
odloča za ustvarjanje ene same varnostne kopije 
na dan ali celo na teden, kar pomeni da smo pred 
izgubo podatkov ves čas v nevarnosti.
Na drugi strani pa imamo podvajanje podatkov, 
ki vključuje sinhrono shranjevanje podatkov v 

podatkovnih centrih, kolokacijskih objektih ali v 
oblaku. Razlika oziroma dodana vrednost pod-
vajanja podatkov je v dostopnosti. Ob morebit-
nem incidentu so aplikacije in podatki še vedno 
na voljo za uporabo. Kako torej izbrati med obe-
ma procesoma? Kateri je boljši? Kaj pa če bi ime-
li možnost izbire obeh metod z eno rešitvijo?

backuP & recovery, ki ga v sam vrh 
uvršča raziskovalna hiša gartner

Programska oprema proizvajalca Veeam, ki tudi v 
Sloveniji prednjači kot en izmed vodilnih produk-
tov varnostnega kopiranja virtualnih in fizičnih 
okolij, je z izdajo verzije Veeam® Backup & Repli-
cation ™ v11 ponudil eno platformo za celovito 
upravljanje in zaščito podatkov v vsaki fazi njiho-
vega »življenjskega cikla«. Rešitve proizvajalca 
Veeam uspešno vpeljujejo v okolja svojih 
naročnikov tudi strokovnjaki slovenskega S&T. 
»Odličnost rešitev proizvajalca Veeam smo v S&T 
Slovenija prepoznali že pred desetletjem. Na-
vdušuje nas, da proizvajalec ogromno vlaga v 
razvoj še naprednejše programske opreme in 
tako trgu vsako leto ponudi zmogljivejše različice, 
ki našim strankam zagotavljajo vse bolj učinkovi-
to varnost njihovih podatkovnih kopij. Naše pro-
jekte pa prepoznava tudi Veeam in ponosni smo, 
da se že drugo leto lahko pohvalimo s prejemom 

nagrade za najpomembnejši projekt leta v celot-
ni regiji,« je sodelovanje s proizvajalcem Veeam 
opisal Damjan Krebelj, prodajni svetovalec na po-
dročju podatkovnih centrov pri S&T Slovenija.
Programska oprema je letos tako zaživela z ena-
jsto nadgradnjo, s katero se zagotavlja varnost-
no kopiranje in podvajanje, obema procesoma 
pa delajo družbo še številne druge funkcional-
nosti in varnostne rešitve. Rešitev ščiti vaše var-
nostne kopije pred zlonamerno programsko 
kodo oz. ransomware in izgubo podatkov. 
Rešitev 4 v 1 združuje varnostno shranjevanje, 
kopiranje, posnetke stanj in zdaj še neprekinje-
no varovanje podatkov (CDP).
Enajsta različica odklene programsko shemo 
200 novim funkcionalnostim in dodatnim 
sposobnostim, kar vključuje tudi:
• zaščito pred ransomware z varnostnimi kopi-

jami v zaščitenem Linux okolju,
• minimalen čas izpada z orodji za takojšnjo 

obnovitev sistemov NAS, Microsoft SQL in Or-
acle,

• poenotenje oblačnih delovnih procesov z 
zaščito AWS in Azure,

• dolgoročno shranjevanje iz varnostnih kopij v 
oblak na Amazon S3 Glacier in Azure Archive,

• premagovanje delovnih ovir na svoj način z 
BaaS in DRaaS, ki jih poganja Veeam,

• preprečevanje izgube podatkov z Veeam 
CDP.

kaj je cdP in zakaj ga Potrebujemo?
Neprekinjena zaščita podatkov (CDP) je teh-
nologija, ki vam pomaga zaščititi kritične virtual-
izirane strežnike VMware, ko izguba podatkov za 
nekaj sekund ali minut ni sprejemljiva. CDP zag-
otavlja tudi minimalen čas obnove podatkov 
(RTO) v primeru nesreč z zagotovitvijo replik vir-
tualiziranih strežnikov, pripravljenih na zagon.
Veeam lahko dodatno razširite z Veeam ONE in 
Veeam Availability Suite, s katerimi boste prido-
bili dodatne zaščitne in analitične zmožnosti. 
Obnovitev in testiranje obnovljenega spletnega 
mesta lahko avtomatizirate z Veeam Disaster 
Recovery Orchestrator v4.
Če želite izvedeti več o novostih nove pro-
gramske različice Veeam Backup & Recovery, 
obiščite spletno stran 
www.snt.si/services/podatkovni-center  (P.R.)
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