Backup danych w chmurze
Cena netto: 0,00 zł
Już teraz dokonaj zakupu z kodem rabatowym 9ICM-STV7-2AR , kliknij link ZAMAWIAM! i
dokonaj zakupu!

Chcesz aby wybrane przez Ciebie pliki i foldery tworzyły
zbiór i były archiwizowane niezależnie? Utwórz projekt!
Opcja ta umożliwia przypisywanie określonych plików lub folderów do danego projektu. Dla
poszczególnych projektów możemy zdefiniować:
●
●
●

●
●

unikalną nazwę projektu
opcjonalny opis projektu
wybrać typ danych (dane lokalne, dane zlokalizowane na dyskach sieciowych, kopia
zaawansowana)
wybrać dane, które mają zostać zarchiwizowane na serwerach Opero Backup
ustawić harmonogram wykonywania backupu

Poprzez zastosowanie backupu przyrostowego i kompresji
nasz system zapewnia minimalne obciążenie łącza
internetowego oraz optymalne wykorzystanie Twojej
przestrzeni dyskowej.
Kompresja plików polega na zmniejszeniu ich rzeczywistego rozmiaru w czasie przesyłania ich
na serwer. Pozwala to na odciążenie łącza w czasie wykonywania backupu przez Opero.
Backup przyrostowy - w czasie zmiany/modyfikacji pierwotnej wersji pliku, na serwer wysyłane
są jedynie zmienione jego fragmenty. Dzięki temu proces backupu danych przebiega znacznie
szybciej, a wykorzystanie przestrzeni dyskowej jest optymalne.

Pracuj i chroń! Praca z Twoimi dokumentami nie
utrudnia bezpiecznego backupu - Twoje dane
archiwizowane są w tle.
Oprogramowanie Opero jest zdolne do backup`u otwartych bądź zablokowanych plików
należących do aplikacji działających na takich platformach jak Windows Vista i Windows 7.
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Funkcja ta pozwala na jednoczesne działanie oprogramowania Opero na plikach, na których
wykonywana jest właśnie określona operacja. Oznacza to, że program Opero bezpiecznie
zarchiwizuje wybrane wcześniej dane na naszym serwerze nawet, jeśli któreś z nich podlegają
właśnie modyfikacji.

Pracujesz na laptopie i komputerze stacjonarnym? Opero
pozwala na backup kilku komputerów. Dzięki temu
wszystkie Twoje dane są bezpieczne.
Zarządzanie hostami/stanowiskami gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twoich danych na
wszystkich komputerach, z których korzystasz. Opero pozwala na archiwizację i odzyskiwanie
danych z kilku komputerów w ramach jednego konta użytkownika.

Archiwizacja w piątek czy poniedziałek? W Opero
swobodnie zaplanujesz dokładny termin backupu a także
jago powtarzalność.
Kreator archiwizacji pozwala dokładnie zaplanować termin wykonywania backup oraz jego
powtarzalność. Wybierając dane przeznaczone do archiwizacji możemy zdecydować jakie pliki i
foldery będą archiwizowane, a także wykluczyć określone typy plików (np: pliki mp3).

Chcesz archiwizować dane kilku użytkowników? Nic
prostszego. Opero daje możliwość tworzenia oraz
zarządzania użytkownikami.
Dodawanie użytkowników pozwala na optymalne wykorzystanie Twojego konta Opero. Dzięki
temu wszyscy Twoi współpracownicy mogą archiwizować dane w ramach jednej, wybranej
przez Ciebie licencji.
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przez Ciebie licencji.

Jednym kliknięciem przenieś cenny plik do archiwum.
Aktówka pozwala na szybki, niezaplanowany backup plików do schowka Opero. Możesz wybrać
folder lub plik z dowolnego miejsca na dysku i jednym kliknięciem zarchiwizować dane.
Funkcja ta nie koliduje z backupem danych wcześniej zdefiniowanych np. w projektach.

Opero archiwizuje dane gromadzone w bazach danych
Backup baz danych MS SQL oraz Firebird gwarantuje, że informacje przetwarzane w
popularnych programach księgowych będą należycie zabezpieczone. Możliwość ustawiania
kopii róznicowej oraz częstotliwości wykonania pełnej kopii bazy danych gwarantuje nie tylko
bezpieczeństwo, ale także pełną zgodność.

Tylko właściciel konta ma dostęp do swoich danych. Na
jego życzenie może zostać nadany indywidualny klucz
szyfrujący zapewniający maksymalną ochronę danych.
W celu ochrony Twojej prywatności i ochrony danych, na etapie zakładania konta możliwy jest
wybór jednej z dwóch opcji nadania klucza szyfrującego:
●

●

• Klucz generowany domyślnie: wszystkie dane szyfrowane są kluczem domyślnym.
Możesz go w każdym czasie odzyskać na żądanie. Zalogowanie się na koncie za pomocą
serwisu WWW domyślnie powiąże klucz szyfrujący z logiem i hasłem.
• Klucz użytkownika: wszystkie dane będą dodatkowo szyfrowane hasłem podanym przez
użytkownika. Oznacza to maksimum bezpieczeństwa dla Twoich danych. Z drugiej strony w
wypadku, gdy klucz szyfrujący zostanie zapomniany bądź zaginie, dane zarchiwizowane w
Opero zostaną bezpowrotnie utracone.
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