
Protejează eficient informațiile și datele esențiale pentru compania ta, 

reducând în același timp costurile asociate operațiunilor de backup și 

restaurare cu până la 70%. Cu StarVault Backup2Cloud ai acces în timp 

real la contul tău de backup și disponibilitate ridicată a datelor cu zero 

investiție inițială.

StarVault Backup2Cloud 
Profilul soluției
Soluțiile de back-up și restore permit organizației tale să-și îmbunătățească 

semnificativ activitățile de protecție a datelor și să implementeze o gamă variată de 

servicii chiar și în cazul generării unor volume foarte mari de date.

StarVault Backup2Cloud este soluția optimă pentru protecția datelor tale, pentru 

păstrarea acestora în siguranță într-un mod simplu și rapid.  

Star Storage

Value Proposition:
• Reducerea timpului de back-up și

restaurare cu 95%;

• Tehnologie special creată pentru

medii virtualizate;

• Posibilitatea de a rula o mașină

virtuală direct dintr-un fișier

backup asupra căruia s-a aplicat

compresie și deduplicare la

nivelul echipamentului de stocare;

• Restaurarea rapidă a datelor, la

nivel granular (fișiere, emailuri sau

obiecte) sau complet;

• Recuperare VM – eliminarea

operațiunilor de extragere backup

și copiere fișier pe echipamentul de

stocare; VM-ul va fi pornit direct 

din backup; 

• Soluție livrată dintr-un Centru de

Date propriu de nivel Tier 3, operat

de o echipă de specialiști IT cu peste

500 de certificări;

• Disponibilitate ridicată a datelor 

și aplicațiilor.

Nevoi specifice Impact asupra afacerii

Protejarea volumelor mari de date în 

creștere exponențială

Continuitate operațională și recuperare 

în caz de dezastru

Reducere și predictibilitate costuri. 

Transformare cheltuieli din CAPEX în 

OPEX (valoare fixă lunară)

Disponibilitate permanentă a tuturor 

aplicațiilor de business

Scalabilitate - posibilitatea de scalare a 

resurselor conform nevoilor de afaceri

• Riscul de pierdere al datelor și informațiilor

esențiale pentru companie;

• Amenzi și procese legale costisitoare;

• Clienți nemulțumiți, întreruperea

temporară a activității și chiar falimentul;

• Risc reputațional;

• Costuri adiționale cu recuperarea 

datelor pierdute;  

• Pierderea oportunităților de afaceri;

• Impact asupra profitabilității companiei și

cash flow;

• Investiții inițiale și costuri mari de

administrare/operare a infrastructurii de

backup și disaster recovery;

• Risc reputațional;

• Întreruperea activităților curente; 

• Costuri ridicate cu reluarea activității;

• Investiții mari în infrastructura IT neutilizată

la capacitate maximă; 

• Presiune asupra departamentului de IT

pentru realizarea copiilor de siguranță.

Descrierea soluției
StarVault Backup2Cloud este o soluție de backup a datelor în Cloud, ideală pentru a 

răspunde cât mai bine nevoilor de protecție a datelor și informațiilor companiei tale. 

Serviciul de protecție a datelor este ușor de integrat și permite realizarea backup-ului 

atât la nivelul sistemului de fișiere cât și al structurilor complexe (baze de date, 

servere virtuale etc), cu un design redundant și funcționalități special create pentru a 

veni în întâmpinarea nevoilor afacerii tale.  



Serviciu oferit de Star Storage

Star Storage este un furnizor global de servicii IT care dezvoltă și livrează soluții moderne de protecție și 

management al informațiilor pentru organizații publice și private de top. Dezvoltator de produse proprii, cu 

peste 18 ani de experiență în domeniu și un portofoliu cu peste 500 de clienți de pe 4 continente, în industrii 

precum financiar-bancar, telecom, producție, utilități sau administrație publică, compania joacă un rol cheie în 

parcusul către transformarea digitală, mobilitate și cloud a organizațiilor de orice dimensiune. 
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Beneficii
• Zero investiție inițială și costuri

reduse cu protecția datelor;

• Activare rapidă, în doar câteva

minute a serviciului Backup2Coud;

• Agilitate în business - posibilitatea

de scalare resurse conform nevoilor

de afaceri;

• Restaurarea rapidă a datelor, la nivel

granular (fișiere, emailuri sau obiecte)

sau complet;

• Disponibilitate ridicată a datelor

(peste 99,9) garantată financiar;

• Acces în timp real, din orice loc la

contul de backup;

• Evitarea pierderii datelor folosind

un RPO (recovery point objective) la

nivel de minute;

• Serviciu de backup independent de

tipul de echipament de stocare

folosit în mediul de producție;

• Asistență tehnică 24/7 pentru

serviciul StarVault Cloud Backup;

• Performanță îmbunătățită – pentru

operațiunile de back-up a cantităților 

mari de date (large-scale datasets);

• Reducerea timpului de back-up și

restaurare cu 95%;

• Restaurarea unei mașini virtuale în

mai puțin de 2 minute;

• Reducerea costurilor cu operațiunile 

de back-up și restaurare cu până la 70%.
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De ce StarVault Backup2Cloud?

• soluție de backup a datelor în cloud, scalabilă și cu zero investiții inițiale în 

infrastructură IT dedicată;

• ușor de configurat și de utilizat, care îți oferă control exclusiv asupra proceselor de

backup și restaurare a acestora;

• soluție de backup cu un design redundant de tipul disk-to-disk-to-disk (D2D2D);

• tehnologie special creată pentru medii virtualizate;

• asistență tehnică 24/7.

 Funcționalități
• Backup cu design redundat (D2D2D);

• Funcționalitate Continuous Data Protection (CDP) - protejează datele pe măsură ce

sunt generate;

• Scalabilitate - resursele necesare pentru backup pot fi scalate eficient proporțional

cu mărimea infrastructurii;

• Politici de retenție a seturilor de backup flexibile pentru protecție maximă și 

economisire a spațiului de stocare;

• Integrare cu Microsoft Hyper-V & VMware vCloud Director - posibilitatea de a 

efectua operațiuni de backup și restaurare în mediul Microsoft Hyper-V & VMware;

• Verificare automată a integrității fișierelor de backup cu garantarea posibilității de

recuperare în caz de nevoie;

• Crearea unei copii exacte a mediului de producție folosind serviciul de backup;

• Restaurare fișiere la nivel de aplicații – MS Active Directory, SQL Server, Exchange,

Office 365;

• Integrare cu Microsoft Azure – posibilitatea de a restaura backup-ul făcut la un 

anumit moment direct în Azure;

• Criptare backup;

• Soluție livrată dintr-un Centru de Date propriu de nivel Tier 3.


