Η NetJapan ανακοινώνει το ActiveImage Protector™(AIP) 2016, την πιο
προηγμένη λύση της στο Disk Imaging Backup & Disaster Recovery
Η NetJapan ανακοίνωσε το ActiveImage Protector (AIP) 2016, μια σημαντική αναβάθμιση της
ναυαρχίδας των προϊόντων της, που ενσωματώνει αλλαγές όπως:





Tο εξ ολοκλήρου επανασχεδιασμένο user interface
Tην κεντρική διαχείριση των images
Το νέo boot utility
Την υποστήριξη των Windows 10

Το AIP 2016 διαθέτει ένα νέο user interface που διατηρεί τη συνοχή ανάμεσα στα Windows &
Linux προϊόντα, παρέχοντας μια ενοποιημένη cross-platform εμπειρία στο χρήστη. Το
προηγμένο task feedback & οι απομακρυσμένης διαχείρισης δυνατότητες δίνουν στους
διαχειριστές μια λεπτομερή διαγραμματική απεικόνιση των εργασιών τους.
Το ActiveImage Protector 2016 περιλαμβάνει το NetJapan’s ImageCenter™ LE για την
πραγματοποίηση replication & consolidation σε τοπικούς ή απομακρυσμένους προορισμούς.
Το ImageBoot™, το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση των AIP backup
images ως Virtual Machines σε λίγα λεπτά, περιλαμβάνεται επίσης στο AIP 2016,
προσφέροντας μια ενδιάμεση λύση διαθεσιμότητας που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ disaster &
recovery.
Βασικά χαρακτηριστικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ BACKUP & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ IMAGE ΑΡΧΕΙΩΝ





Δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών προγραμματισμών σε ένα μόνο backup task.
Οι προγραμματισμένες incremental backup εργασίες μπορούν να ανασταλούν και να
επαναληφθουν ενώ διατηρείται αδιάκοπα ο incremental
εντοπισμός αλλαγών,
προσφέροντας βελτιωμένες backup επιδόσεις.
Δυνατότητα χρησιμοποίησης του ImageCenter™ LE για προγραμματισμό replication &
consolidation των backup image αρχείων, τοπικά και απομακρυσμένα.

RECOVERY & ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ





Νέo Boot Repair utility που εγγυάται ότι το σύστημα θα εκκινήσει επιτυχώς μετά την
επαναφορά.
Αποκατάσταση πολλαπλών images σε πολλαπλούς δίσκους σε μια μόνο εργασία.
Το ActiveImage Protector Boot Environment δημιουργεί Linux ή Windows PE (Preinstallation
Environment) ISO αρχεία επανεκκίνησης (recovery boot) σε οπτικό ή USB μέσο.




Δυνατότητα επανεκκίνησης και αποκατάστασης ενός φυσικού μηχανήματος που
ενσωματώνει τεχνολογίες GPT/EFI.
Δυνατότητα χρησιμοποίησης του ImageBoot™ για επανεκκίνηση του ActiveImage Protector
backup image ως Virtual Machine μέσα σε 2 λεπτά σε VMware WorkStation, Player/Player
Pro & Microsoft Hyper-V.

VIRTUALISATION & ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ DASHBOARD WINDOW







Νέα κονσόλα απομακρυσμένης διαχείρισης που συνδέει και ελέγχει (agent) εγκαταστάσεις
του AIP 2016 σε απομακρυσμένα Linux & Windows μηχανήματα.
Νέο User Interface (dashboard window) που αναφέρει λεπτομερώς εργασίες,
προγραμματισμούς, ημερολόγια και πληροφορίες για τη διαχείριση των δίσκων.
Ειδοποιήσεις για αναβάθμιση (update) λογισμικού.
Προηγμένο virtualisation.
Δυνατότητα δημιουργίας ενός Virtual Machine σε αναμονή από τα backup image αρχεία,
μέσω του προϊόντος vStandby™ AIP, για στιγμιαίο Disaster Recovery.

Δείτε περισσότερα για την AIP 2016:
https://goo.gl/a8vts3

Κατεβάστε δωρεάν τις πλήρως λειτουργικές για 30 ημέρες λύσεις της NetJapan και
γνωρίστε το μέλλον στο Backup και Disaster Recovery:
https://www.netjapan.eu/en-eu/backup-restore/downloads/

Η ομάδα πωλήσεων της SysteCom είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.
Καλέστε στο 211-1809060 ή στείλτε e-mail στο sales@systecom.gr

