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Backup fast, 
recover faster
Przedstawiamy StorageCraft ShadowProtect 

- nagradzane rozwiązania do backupu 

i przywracania danych, systemów i aplikacji 

na maszynach fizycznych i wirtualnych. 

StorageCraft oferuje pakiet rozwiązań 

i narzędzi, dzięki którym w każdej sytuacji 

odzyskasz swoje dane. Dzięki programom 

StorageCraft chroniącym systemy Windows, 

aplikacje i dane, twój plan zapewnienia 

ciągłości działania biznesu jest już kompletny.

Jak działa backup?

Oprogramowanie wykonuje backup obrazu całego dysku na poziomie sektorów. Każdy wykonany backup jest punktem 

w czasie, który odzwierciedla stan dysku z momentu wykonania kopii i zawiera nie tylko dane, ale też system operacyjny, 

jego konfigurację i aplikacje. Ponieważ twój obraz backupu zawiera wszystko z danego laptopa, stacji roboczej czy 

serwera to gdy chcesz odzyskać cały twardy dysk możesz to zrobić już w kilka minut, a nie godzin czy dni.

Backup 

Łatwo stworzysz 

kopię wszystkich 

swoich danych – 

systemów, 

aplikacji, usług 

i wszystkich 

informacji 

zapisanych na 

dysku.

Zarządzaj plikami 

backupu 

– zadziałają, gdy 

będą ci potrzebne 

nie zajmując przy 

tym cennego 

miejsca na dysku.

Masz dostęp do 

zreplikowanych 

plików backupu 

nawet jeżeli ich 

lokalne wersje już 

nie istnieją.

Zweryfikuj swój 

plan zapewnienia 

ciągłości działania 

biznesu łatwo 

testując wykonany 

backup.

Przywracaj dane 

błyskawicznie - 

cokolwiek się 

zdarzy twój biznes 

będzie gotów do 

dalszej pracy.

Zarządzanie Replikacja Testy Przywracanie



StorageCraft ShadowProtect: porównanie funkcjonalności Server Virtual
Small 

Business
Desktop GRE

Twórz backup całego dysku: danych, systemu z jego 
ustawieniami, aplikacji i usług 

Zapisuj pliki backupu na dowolnym dysku lub nośniku 
optycznym

Weryfikuj pliki backupu pod kątem ich poprawności

Zaplanuj automatyczne tworzenie backupu według 
harmonogramu 

Twórz regularne backupy inkrementacyjne

Odzyskuj indywidualne pliki i całe foldery 
w przeciągu minut

Przywracaj system na inny sprzęt lub do środowisk 
wirtualnych

Szybko wznawiaj pracę uruchamiając obraz backupu 
jako maszynę wirtualną

Przywracaj dane w trybie bare metal restore

Wykrywaj i naprawiaj błędy w konfiguracji rozruchu 
i na uszkodzonych dyskach

Migruj obrazy backupu z maszyn fizycznych 
na wirtualne i odwrotnie

Przeszukuj i odzyskuj z bazy MS Exchange skrzynki 
mailowe, wiadomości, załączniki i kontakty na swój 
serwer produkcyjny lub do pliku .pst (funkcje dostępne 
w ShadowProtect Granular Recovery for Exchange)

StorageCraft 
ShadowProtect
StorageCraft ShadowProtect® to pewne 

rozwiązanie do tworzenia i szybkiego 

przywracania backupu. 

Produkty StorageCraft dostępne są dla 

kilku platform działających na systemach 

Windows.

Dostępne Produkty

 
StorageCraft ShadowProtect Server
StorageCraft ShadowProtect Virtual

StorageCraft ShadowProtect Desktop

StorageCraft ShadowProtect for Small Business
StorageCraft

 
ShadowProtect Granular Recovery for 
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* Windows 2000: ShadowProtect wspiera backup środowiska Windows 2000, jednak brak wsparcia technicznego i aktualizowanych sterowników 

może utrudnić przywracanie backupu. Jeżeli używasz Windows 2000 upewnij się że posiadasz odpowiedni sprzęt i sterowniki.

** W kwestiach licencyjnych dotyczących Windows Server 2008 Foundation i R2 Foundation skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

*** Zaleca się wykonywanie backupu z poziomu systemu działającego w maszynie wirtualnej.

**** ShadowProtect Granular Recovery for Exchange wspiera wyłącznie Windows 8.1 w wersji 64-bit, Windows 8, and Windows 7.

= ograniczone wsparcie – dopytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego

Wspierane systemy operacyjne Server Virtual*** 
Small 

Business
Desktop GRE****

Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2008 R2 x64 z obsługą 
Hyper-V lub bez

Windows Server 2008 x86/x64 z obsługą Hyper-V lub bez 

Windows Server 2003 / 2003 R2 x86/x64

Windows Server 2012 / 2012 R2 x64 Essentials, Foundation

Windows Small Business Server 2011 x64

Windows Storage Server 2008 R2 x64 Essentials

Windows Server 2008 R2 x64 Foundation**

Windows Server 2008 x86/x64 Foundation**

Windows Small Business Server 2008 / 2003 / 2003 R2  
x86/x64

Windows 8 / 8.1 x86/x64

Windows 7 x86/x64

Windows Vista x86/x64

Windows XP x86/x64 (Service Pack 2 lub wyższy)

Windows 2000 x86 Professional (Service Pack 4 lub wyższy)*

Windows 2000 x86 Server, Advanced Server 
(Service Pack 4 lub wyższy)*
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Dostępne 
wersje językowe:

 

 

angielska, niemiecka, hiszpańska, 

francuska, japońska, koreańska, 

portugalska, turecka, chińska, 

polska, czeska



StorageCraft ImageManager

Weryfikacja Sprawdzaj spójność plików i łańcuchów backupu upewniając się, że zostały utworzone poprawnie 
i będzie je można szybko przywrócić

Redukuj czas przywracania backupu, ryzyko powstania błędu w plikach backupu i zapotrzebowanie 
na przestrzeń dyskową automatycznie konsolidując pliki backupu inkrementacyjnego

Minimalizuj przestrzeń dyskową potrzebną do przechowywania backupu dzięki politykom retencji 
dla plików continuous incremental i backupu skonsolidowanego

Czyść foldery backupu z niepotrzebnych plików politykami retencji globalnej

Łącz pliki backupu inkrementacyjnego w pliki dzienne, tygodniowe i miesięczne skracając długość 
łańcucha backupu

Konfiguruj weryfikację zlecając jeden zestaw akcji dla wszystkich folderów z obrazami backupu 
lub wybierając konkretne akcje dla każdego folderu

Określaj czy i jak często pliki backupu mają przechodzić automatyczną weryfikację

Określaj jak moce obliczeniowe komputera mają być wykorzystywane podczas weryfikacji

Konsolidacja obrazów backupu

Łącz pliki miesięczne aby dodatkowo skrócić łańcuch plików backupu

Replikacja lokalna Twórz i przywracaj kopie plików backupu 

Zachowuj kopie plików backupu na lokalnym dysku twardym

Unikaj przenoszenia niepotrzebnych i nieaktualnych plików backupu

Retencja

Zachowuj równowagę między szczegółowością przywracania i zużyciem przestrzeni dyskowej

Powiadomienia i monitoring Ustaw powiadomienia mailowe dla niepowodzeń tworzenia backupu, ostrzeżeń, nieaktywnych 
agentów i malejącej przestrzeni dyskowej potrzebnej do zapisu backupu

Przeglądaj historię tworzenia backupu z informacją o dacie i godzinie utworzenia każdego pliku

Monitoruj zużycie miejsca w folderze z plikami backupu korzystając z podglądu w procentach, 
gigabajtach i wykresu kołowego
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StorageCraft ShadowControl

Możliwość ustawiania specyficznych reguł dla twojego środowiska

Szczegółowe raportowanie o stanie wszystkich urządzeń i każdego systemu w twojej organizacji

Automatyczne powiadomienia zmiany statusu backupu

Szybka weryfikacja poprawności tworzenia backupu

StorageCraft 
ShadowControl

StorageCraft ShadowControl® 

to bezpłatne narzędzie pozwalające 

zdalnie monitorować wszystkie 

backupowane maszyny.

StorageCraft 
ImageManager
StorageCraft ImageManager       jest 

bezpłatnym narzędziem do zarządzania 

plikami backupu tworzonego 

rozwiązaniami ShadowProtect. 

Program umożliwia m.in. ciągłą weryfikację 

plików backupu i lokalną replikację. 

Dostępny bezpłatnie dla użytkowników 

StorageCraft ShadowProtect program 

StorageCraft ImageManager zawiera 

dodatkowe trzy narzędzia płatne.

TM



Dodatkowe narzędzia płatne

ShadowStream Technologia przyspieszająca transfer plików backupu - nawet do 5 razy szybciej niż 
przy tradycyjnym FTP

ShadowStream zrobi to szybko, pewnie i bezpiecznie

Pozbądź się problemów z przeciążoną siecią i przyspiesz transfer danych, a replikacja dużych plików 
backupu poza lokalizację przestanie być problemem

IntelligentFTP StorageCraft ImageManager wynosi transfer przy pomocy FTP na wyższy poziom. Elastyczna 
replikacja za pomocą intelligentFTP umożliwia transfer każdego pliku backupu inkrementacyjnego 
i pojedynczych backupów dziennych

Przesyłaj tylko zweryfikowane pliki backupu i ustawiaj polityki retencji dla plików 
źródłowych i docelowych

Licencja intelligent FTP pozwala na efektywną replikację i konsolidację backupów w sieci LAN, 
WAN lub na serwer FTP

HeadStart Restore® Opatentowana technologia HeadStart Restore to pierwsza linia obrony twojego biznesu przed 
nieproduktywnym przestojem w pracy

Dzięki HeadStart Restore możesz przygotować się na nieplanowany przestój poprzez rozpoczęcie 
odtwarzania systemu do maszyny wirtualnej podczas normalnej pracy tego systemu

Dzięki HeadStart Restore w przypadku awarii dowolnej wielkości serwer przywrócisz 
nawet w 15 minut

Odtwarzaj na bieżąco backup systemu dla błyskawicznego przywrócenia go do działania 
w wypadku wystąpienia awarii
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ESET Technology 
Alliance
To inicjatywa firmy ESET, której celem 

jest oferowanie klientom kompletnej 

ochrony infrastruktury IT za pomocą 

rozwiązań ESET i komplementarnych 

do nich produktów zabezpieczających. 

Uczestnicy programu ESET Technology 

Alliance zostali wybrani spośród 

starannie wyselekcjonowanego grona 

producentów rozwiązań dedykowanych 

do ochrony infrastruktury 

teleinformatycznej, określanych mianem 

najlepszych w swojej klasie. 

Każdy produkt dostępny w ramach 

ESET Technology Alliance przeszedł 

rygorystyczne testy weryfikujące 

skuteczność wykorzystywanej 

technologii, realną użyteczność oraz 

łatwość ich użytkowania.

DYSTRYBUCJA:
DAGMA sp. z o.o. 

ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice

www.dagma.com.pl
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