
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Služba BaaS 
Backup as a Service – zálohování jako služba 

 

Služba BaaS je řešení, které Vám 
nabídne možnost oprostit se od běžných 
starostí se zálohováním a zároveň 
umožní bez investic eliminovat riziko 
ztráty firemních dat.  
Využijte při ochraně Vašich dat nejlepší 
technologie a dlouholeté zkušenosti 
našich pracovníků. Získejte tak jistotu, 
že je Váš nejcennější majetek v bezpečí. 

Věnujte svou energii svému podnikání a starost s ochranou dat přenechte nám. Navrhneme pro Vás tu nejvhodnější strategii 
zálohování a obnovy dat, nainstalujeme vše potřebné a budeme neustále sledovat, jestli je vše v pořádku.  
 
Dáme Vám nástroje pro plnou kontrolu všech datových toků a zároveň možnost, že naši pracovníci nastaví vše potřebné za Vás.  
Zálohování a obnova nebyly nikdy tak jednoduché.  

 

V rámci naší služby BaaS Vám navrhneme profesionální 
strategii zálohování a obnovy dat dle Vašich potřeb. Vše 
bez nutnosti investovat do licencí, nebo školení interních 
pracovníků. Vše potřebné naimplementujeme a 
otestujeme. Platit budete jen za to, co aktivně využíváte. 
Konečně si můžete být jisti, že Vaše data jsou opravdu 
zálohována. O tom Vás budeme pravidelně informovat. 

S naším řešením získáte možnost zálohovat nejen celou 
Vaši virtuální infrastrukturu (VMware, HyperV, Xen, KVM), 
ale i jednotlivé aplikace interními agenty (MS SQL, 
Exchange, Sharepoint, AD). Při obnově si můžete vybrat 
mezi virtuálním serverem, jednotlivým souborem nebo 
aplikací. 
K zálohovaným datům má přístup jen jejich majitel. Je 
možné je uložit na deduplikovanou storage, disky, 
výměnná média a do cloudu. V rámci služby poskytujeme 
také vlastní cloudové uložiště v datových centrech O2. 
Veškerá uložená data mohou být šifrována. 
Pro ukládání záloh do cloudu používáme optimalizovaný, 
deduplikovaný, šifrovaný přenos, který je možno použít i 
na slabších linkách. Vše bez potřeby použití VPN. 



Výhody řešení 
 bez nákupu licencí a placení maintenance 
 platíte jen to, co využíváte 
 rychlé a profesionální nasazení 
 dohled a kontrola v ceně 
 mailová podpora a helpdesk 
 komunikace v lokálním jazyce 
 přístupy do management konzolí          

self service 
 široká paleta reportů 
 výkonná deduplikace 
 optimalizace pro WAN 
 bezpečnost dat 
 zabezpečené cloudové uložiště 

v datacentrech O2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příklad realizace – D2D2C (Disk to Disk to Cloud) 
Klient má jeden produkční server, na kterém je virtualizované prostředí 
Hyper-V, a jeden nepoužívaný starší server. Svá data plánuje zálohovat 
jednou denně. Při obnově chce mít možnost obnovit jak celé virtuální 
servery, tak jednotlivé soubory. 
Po konzultaci jsme zjistili, že na serveru jsou tři virtuální servery - 
Souborový, Microsoft SQL a řadič Active Directory. Dále z rozhovoru 
vyplynulo, že data v SQL databázi jsou klíčová a ztráta více než dvou 
hodin práce už představuje vážný problém, je potřeba držet zálohy jeden 
měsíc nazpátek a není možnost odnášet kopie záloh mimo produkční 
prostředí. 
Starší fyzický server jsme navrhli jako primární uložiště pro zálohy, které 
budou následně replikovány do cloudu. Úložiště bude deduplikované 
z důvodu úspory místa, zrychlení zálohování a následné replikace. 
O zálohování se budou starat tři agenti řízení centrálním serverem. VSA 
agent má na starosti virtualizaci, Media agent se stará o ukládání a 
přenosy dat, iDA SQL agent je instalovaný přímo do OS SQL serveru a 
stará se o rychlou zálohu databáze. 
Časy zálohování nastavíme následovně – Virtuální prostředí jedenkrát za 
den, SQL databázi jedenkrát za dvě hodiny, vše s následnou replikací do 
cloudu. Díky unikátním technologiím bude uživatel moci rychle obnovit 
celé virtuální servery i jednotlivé soubory, včetně SQL databází a jejich 
logů. 
Veškerá komunikace mezi agenty a řídícím serverem probíhá 
zabezpečeně. Data uložená v cloudu jsou vždy kryptovaná. 

 

Platební model 
Měsíční platby pouze za to, co využíváte. 
VSA agent – platba za jednotlivé zálohované VM 
Interní agenti – platba pouze za aktivní agenty  
Zálohovaní do Cloudu – platba za uložený GB 
Navštivte náš ceník na www.qtd.cz 
a budete mile překvapeni 
 
Základní analýza a instalace v ceně. 
Možnost pronájmu hardware 

 

Zákazník 

CLOUD 

DMZ 

WWW.QTD.CZ Tel: 734 540 041, Mail: backup@qtd.cz 
Těšíme se na spolupráci ! 

Data 
Instrukce 


