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Platforma Zerto, oparta na fundamencie ciągłej ochrony danych (CDP), łączy odzyskiwanie danych po awarii i ochronę 
danych w jednym rozwiązaniu służącym do zarządzania danymi w chmurze, ochrony w środowiskach lokalnych, 
hybrydowych i wielochmurowych. Zerto pozwala oszczędzać zasoby i koszty, zastępując rozwiązania punktowe jedną 
platformą opartą na oprogramowaniu. Skorzystaj z ujednoliconego i zautomatyzowanego narzędzia do odzyskiwania 
i zarządzania danymi pochodzącymi z dowolnych miejsc ich przetwarzania.

Zerto zapewnia ciągłość działania upraszczając jednocześnie ochronę, odzyskiwanie i mobilność aplikacji oraz danych 
w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych. Zerto cieszy się zaufaniem ponad 9500 klientów na całym 
świecie i dostarcza rozwiązania na platformy Microsoft Azure, IBM Cloud, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud oraz dla 
ponad 450 dostawców usług MSP.

Platforma Zerto – Przykłady zastosowania

Odzyskiwanie po awarii

Zerto zapewnia najkrótsze czasy przywracania po awarii łagodząc skutki 
wszelkich zakłóceń, w tym klęsk żywiołowych, awarii sprzętu, ransomware i 
innych planowanych oraz nieplanowanych przestojów. Dowiedz się więcej...

• RPO liczone w sekundach i RTO w minutach dzięki ciągłej replikacji

• Operacje failover, failback lub migracji za pomocą zaledwie kilku kliknięć

• Automatyczne raportowanie procedur DR pod kątem ich zgodności  
z obowiązującymi normami

• Proaktywny failover do innych lokalizacji przed wystąpieniem incydentu

• Łatwa replikacja bez zakłóceń do chmury publicznej, dostawcy usług MSP lub do innej lokalizacji dodatkowej

Platforma Zerto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość zarządzania naszym DR

i tworzeniem kopii zapasowych za

pośrednictwem jednej platformy

zupełnie zmieniło dotychczasowe reguły

gry. Dla  naszego zespołu IT tworzenie 

kopii zapasowych i DR było

czynnościami powtarzalnymi i bardzo 

czasochłonnymi. Dzięki połączeniu tych 

dwóch obszarów nasz zespół spędza 

teraz znacznie mniej czasu na osobnym 

zarządzaniu nimi, co pozwoliło mu zająć 

się innymi ważnymi zadaniami 

informatycznymi. Dodatkowo, 

przewidujemy znaczny wzrost

wydajności dzięki możliwości

jednorazowej replikacji danych zarówno 

w przypadku odzyskiwania po awarii,

jak i tworzenia kopii zapasowych,

oszczędzając nie tylko czas, ale również

zmniejszając koszty.

Michael Sallie, Starszy Inżynier 
Systemowy w Yanfeng

https://www.zerto.com/protect/disaster-recovery/
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Ciągły backup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uproszczenie operacji tworzenia kopii zapasowych dzięki funkcji ciągłej replikacji Zerto, opartej na unikalnej 
technologii bazującej na dzienniku zmian. Dzięki łatwemu wznawianiu usług możliwe jest zapewnienie stałej
dostępności systemów. Dowiedz się więcej...

• Możliwość osiągnięcia RPO na poziomie sekund i RTO na poziomie minut

• Szybkie przywracanie plików, folderów i maszyn wirtualnych bez wpływu na systemy produkcyjne

• Przechowywanie danych w ekonomicznej pamięci masowej, lokalnie lub w chmurze publicznej dla zapewnienia
zgodności z przepisami

• Łatwe przywracanie aplikacji wykorzystujących wiele maszyn wirtualnych za pomocą kilku kliknięć z
zachowaniem wierności, spójności i kolejności zapisów

• Odzyskiwanie danych po ataku ransomware z utratą zaledwie kilku ostatnich sekund

• Ostateczna eliminacja tworzenia kopii zapasowych w oparciu o migawki

Mobilność danych i migracje

Swobodnie migruje aplikacje lub całe centra danych do, z 
i pomiędzy różnymi lokacjami lub chmurami bez zakłóceń 
oraz przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Pomaga zarządzać 
projektami dotyczącymi migracji do chmury, fuzji, przejęć czy 
modernizacji. Dowiedz się więcej...

• Prosta migracja do i z chmury publicznej, bez uzależniania 
się od konkretnego dostawcy

• Łatwe testowanie przed wykonaniem failover’u wraz z 

 

 

 

 

 

testem przełączania awaryjnego i przywracania jednym
kliknięciem

• Brak utraty danych po zsynchronizowaniu danych początkowych z miejscem docelowym, utrzymywanie ciągłej
ochrony danych (CDP) dzięki stałej synchronizacji między źródłem miejscem docelowym

• Platforma Zerto obsługuje strategie wielochmurowe i hybrydowe, w tym VMware, Hyper-V, Azure, IBM Cloud, AWS,
Google Cloud i setki niezależnych dostawców usług (MSP)

Testowanie i rozwój aplikacji

Przyspiesza testowanie i rozwój, łatwo uruchamiając środowiska sandbox, które różnią się od ich produkcyjnych 
odpowiedników zaledwie o minuty. Wykorzystuje piaskownicę do testowania oprogramowania, zarządzania 
poprawkami, aktualizacji i walidacji lub skanowania bezpieczeństwa - wszystko bez wpływu na systemy produkcyjne.

Bezpieczeństwo

Zerto to łatwe środowisko do szczegółowego odtwarzania systemów. Umożliwia szybkie odzyskiwanie danych po 
cyberatakach z pełną widocznością i możliwością skanowania danych. Zachowaj proaktywną czujność, aby:

• Łatwo przywracać sprawność systemów po ataku ransomware do wybranego punktu w czasie na zaledwie kilka
sekund przed zdarzeniem

• Wykonywać skanowanie bezpieczeństwa w izolowanym środowisku przed przywróceniem do środowiska
produkcyjnego

• Monitorować anomalie sieciowe za pomocą Zerto Analytics

https://www.zerto.com/protect/modernize-your-backup-with-zerto-continuous-backup/
https://www.zerto.com/simplify/datacenter-migrations/
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Zgodność z normami

Automatyzacja i elastyczność infrastruktury Zerto 
zapewnia proste i skuteczne osiągnięcie wymogów 
zgodności:

• Archiwizacja, przechowywanie i monitorowanie 
danych zgodnie z wymaganiami

• Automatyczne raportowanie zgodności na 
potrzeby testów odtwarzania po awarii, aby spełnić 
wymagania zgodności z regulacjami

Jak działa platforma Zerto?
Zerto dostarcza jednolite oprogramowanie dla wszystkich scenariuszy odzyskiwania, przywracania i migracji 
danych. Platforma Zerto oparta jest na koncepcji ciągłej ochrony danych (CDP) w celu zapewnienia wydajności, 
szczegółowego odzyskiwania oraz eliminacji przestojów i utraty danych. Połączenie CDP z wbudowaną orkiestracją 
Zerto automatyzuje i  upraszcza główne operacje DR, takie jak failover, failback, przenoszenie, testowanie i migracje 
za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Monitoruje wydajność, zużycie, a nawet prognozuje przyszłe zasoby za pomocą 
wbudowanych analiz, które są dostępne w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu dla zapewnienia skutecznej 
ochrony danych i efektywnego zarządzania.

Ciągła ochrona danych (CDP)

Ciągła replikacja danych – Zerto zapewnia RPO rzędu kilku sekund, replikując każdą zmianę, która jest generowana 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Niemal synchroniczna replikacja wykonywana na poziomie hiperwizora nie ma 
wpływu na produkcję, tworząc szczegółowe punkty kontrolne odzyskiwania, w sekundowych odstępach.

Odzyskiwanie na podstawie dziennika – wszystkie punkty kontrolne są przechowywane w dzienniku w okresie do 
30 dni w celu dostarczenia RPO na poziomie sekund,  umożliwienia odzyskiwania danych po awarii i tworzenie kopii 
zapasowych. Przywraca pliki, foldery i maszyny wirtualne lub odzyskuje całe aplikacje i witryny praktycznie bez utraty 
danych.

Spójność aplikacji – aplikacje korporacyjne wykorzystują często wiele zależnych od siebie maszyn wirtualnych. 
Tradycyjne metody takie jak tworzenie przyrostowych kopii zapasowych, 

 
 
 
 

 
 

wiążą się z poważnymi wyzwaniami w zakresie spójnego odzyskiwania 
aplikacji z akceptowalnym RTO. Zerto rozwiązuje ten problem, korzystając z 
funkcji Virtual Protection Group (VPG). VPG pozwalają odzyskać cały pakiet 
aplikacji (wszystkich zależnych maszyn wirtualnych) jednym kliknięciem, w 
jednym konkretnym punkcie w czasie.

Przechowywanie długoterminowe – spełnij wymagania dotyczące zgodności 
i wymogi regulacyjne dotyczące długoterminowego przechowywania danych,
jeśli dane muszą być przechowywane przez miesiące i lata, przy jednoczesnej 
optymalizacji kosztów. W przypadku Zerto dane są kopiowane przyrostowo 
z ich dziennikiem do niedrogiej lokalnej pamięci masowej lub do chmury 
publicznej, co umożliwia optymalizację kosztów i eliminację długich okien
backupowych.

 
 

W miarę naszego rozwoju ważne 
jest, aby nasze systemy pozostały 
sprawne i działały nieprzerwanie 
tak, aby nasi pracownicy mogli
służyć naszym klientom. Zerto 
pozwala nam utrzymać wymagane 
RPO / RTO, aby sprostać 
wymaganiom naszych klientów.

Rich Kocielko, starszy 
Administrator ds. Backupu i DR 
w Lippert



About Zerto

Zerto helps customers accelerate IT transformation through a single, scalable platform for cloud data management and 
protection. Built for enterprise scale, Zerto’s simple, software-only platform uses continuous data protection to converge 
disaster recovery, backup, and data mobility and eliminate the risks and complexity of modernization and cloud adoption. 
Zerto enables an always-on customer experience by simplifying the protection, recovery, and mobility of applications and 
data across private, public, and hybrid clouds. Zerto is trusted by over 9,500 customers globally www.zerto.com
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Orkiestracja i automatyzacja

 

 

 

 

 

 

 

Wbudowana orkiestracja i automatyzacja umożliwiają szybsze zarządzanie 
obciążeniami na dużą skalę za pomocą kilku kliknięć, eliminując nawet
największe problemy związane z odzyskiwaniem po awarii, tworzeniem kopii 
zapasowych, migracją do chmury czy projektami modernizacji infrastruktury, 
umożliwiając zespołom IT skierowanie swojej uwagi na zwiększenie
wydajności, innowacje i usługi podnoszące wydajność Twojej firmy.

• Wszystkie parametry odzyskiwania takie jak np. kolejność rozruchu
czy przełączanie awaryjne są konfigurowane z góry, na długo przed
wystąpieniem jakiejkolwiek awarii, co znacznie upraszcza późniejszy 
proces odzyskiwania. Rozwiązanie to jest tak proste, że praktycznie każdy 
członek zespołu IT może wykonać operację odzyskiwania za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć.

• Testowanie bez zakłóceń pozwala na sprawdzenie możliwości odzyskania
danych, walidację poprawności procesu odtwarzania „na sucho” lub 
wykonanie testu na replikach produkcyjnych, bez  wpływu na środowisko 
produkcyjne i jego bezpieczeństwo.

• Elastyczne interfejsy API REST w pełni automatyzują wdrażanie i ochronę
przy użyciu gotowych skryptów.

Analityka

Zerto Analytics, które wchodzi w skład platformy Zerto, umożliwia całościowy 
wgląd w dowolnie złożone środowisko rozproszone między wieloma 
lokalizacjami czy chmurami. Zerto Analitics pomaga podejmować trafniejsze 
decyzje podczas budowy efektywnego i odpornego na awarie środowiska IT.

• Zapewnij wgląd w wiele lokalizacji, w wielu chmurach, w tym za pomocą
aplikacji mobilnej do monitorowania umów SLA z dowolnego miejsca.

• Raportuj zgodności - prowadź audyty i wyciągaj wnioski z wbudowanych
raportów, a także prowadź testy bez wpływu na Twoje systemy 
produkcyjne.

• Prognozuj przyszłe potrzeby infrastrukturalne za pomocą narzędzi
do planowania zasobów (zawartych w Zerto Analytics). Szczegółowo 
planuj rozwój swojej infrastruktury z uwzględnieniem danych z Twojego 
prawdziwego środowiska. Przewiduj i oceniaj potrzeby w zakresie 
ochrony zabezpieczonych i niezabezpieczonych maszyn wirtualnych.

• Raportuj na bieżąco wykonywanie kopii zapasowych. Upewnij się, że
masz odpowiednie dane dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz w 
odniesieniu do wszystkich zasobów i operacji przywracania.

Ostatnio używam Zerto Analytics 
o wiele częściej. Zaoszczędziło mi 
to sporo czasu, szczególnie przy 
cotygodniowej weryfikacji stanu 
moich VPG.

Starszy inżynier systemów, 
Leavitt Group

O firmie Zerto

Zerto pomaga klientom przyspieszyć transformację IT dzięki zintegrowanej, skalowalnej platformie do zarządzania i ochrony 
danych w chmurze. Prosta, ale w pełni skalowalna platforma Zerto, oparta wyłącznie na oprogramowaniu wykorzystuje ciągłą 
ochronę danych, łącząc w sobie odzyskiwanie po awarii, tworzenie kopii zapasowych, mobilność danych, a także eliminuje 
ryzyka i złożoność procesów przy modernizacji i wdrażaniu chmury. Zerto zapewnia ciągłą dostępność systemów wirtualnych 
upraszczając ochronę, odzyskiwanie i mobilność aplikacji oraz danych w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych.
Rozwiązaniom Zerto zaufało ponad 9 500 klientów na całym świecie www.zerto.com

Prawa autorskie Zerto, 2021. Wszystkie prezentowanie informacje mogą ulec zmianie. 

Wypróbuj Zerto za darmo 
w naszych laboratoriach 
dostępnych na żądanie lub w 
swoim własnym środowisku.

http://www.zerto.com
https://www.zerto.com/two-ways-to-try-zerto-free/?inid=zerto_try-or-buy_topnav_to_two-ways-to-try-zerto-free_lp
https://www.zerto.com/two-ways-to-try-zerto-free/?inid=zerto_try-or-buy_topnav_to_two-ways-to-try-zerto-free_lp



