
NOVASTOR Novastor Yedekleme Çözümleri

Novastor büyük uluslararası organizasyonlardan küçük ve orta ölçekli işletmelere ve ha�a ev kullanıcılarına yönelik veri koruma, veri kurtarma ve 
uzun dönem veri depolama çözümleri sağlamaktadır. Ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’daki laboratuvarlarda geliş�rmekte olan 
Novastor’un merkezi İsviçre’de bulunmaktadır.

Yedekleme çözümleri üzerine geliş�rilen Novastor ürünleri, iş istasyonu ve sunucu yedekleme, ağ yedekleme ve bulut tabanlı yedekleme olarak 
üç ana gruba ayrılmaktadır. Novastor geliş�rmiş olduğu kullanıcı dostu, yüksek performanslı ve düşük maliyetli çözümleriyle tüm dünyada 
milyonlarca bilgisayar ve sunucuda güvenle kullanılmaktadır.

•    Novabackup Server rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetli olup daha zengin içeriklidir.
•    Novabackup Professional hızlı ve güvenli veri yedeklemesi yapılmasına olanak tanır.
•    Novabackup Business Essen�als hem fiziksel, hem sanal makineleri tek bir uygulama ve tek bir lisansla koruma al�na alır.
•    Novabackup DataCenter 10’dan 10.000 sunucuya kadar 100.000’den fazla yedekleme görevini güvenilir bir şekilde yerine ge�rir.
•    Novabackup xSP, dünyadaki binlerce servis sağlayıcı gibi, kullanım miktarına göre ödeme özelliğiyle finansal riskleri azal�r.
•    Novabackup Remote Workforce yedekleme servisine felaket kurtarma (disaster recovery) özelliği ekleyerek veri kullanılabilirliğini ar�rır.

NovaBACKUP® Business Essen�als (Windows Sunucular için Yedekleme Yazılımı)
Exchange, SQL, VMware ve Hyper-V (Windows üzerinde) desteği

Özellikler
Tüm NovaBACKUP® Server özelliklerini içermekle beraber;  Microso� Windows Server 2008/2008R2/2011/2012 üzerinde 
çalışan Microso� SQL 2012,2014  Exchange Server 2010 & 2013, VMware ESXi/vSphere 4.x/5.0 (vStorage API ile 
lisanslanmış), ve Hyper-V desteği de sunar.

Hyper-V Cluster Desteği; Cluster konfigürasyonu içerisinde yer alan Hyper-V sanal makinalarının yedeklenmesi de komple 
desteklenmektedir. Cluster paylaşımlı Volüm desteği; Cluster ortamında paylaşılan volümlerde ürün tara�ndan 
yedeklenerek korunmaktadır.
•    Sektörün tar�şmasız en uygun maliyetli çözümü —Rakiplerine göre son derece uygun fiyata sahip�r.
•    Sektörün en iyi Felake�en Kurtarma çözümü! Gerçek Universal Restore desteği, hem de ücretsiz.
•    Hızlı Yedekleme çözümü.
•    Microso� Exchange için tekli mail kutusu yenileş�rme •    Sanal  Makineler İçin Tekli Dosya Yenileş�rme
•    Sanal Makine Çoğaltma •    Esnek otomasyon için gelişmiş planlama
•    Popüler dosya paylaşım ağları için destek (Dropbox vs)

Agresif Fiyatlandırma + En iyi özellikler
NovaBACKUP Business Essen�als rakiplerine göre son derece uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. İlaveten ürüne birçok yeni içerik, yarar ve de 
geliş�rilmiş performans özellikleri eklenmiş�r. Yedekleme işlerinin planlanması ve uygulanması yeni yedekleme sihirbazı ile neredeyse çocuk 
oyuncağı! Premium telefon desteği de ücretsiz, işinizin her anında destek amaçlı olarak sizinleyiz. 

SQL ve Exchange Sunucularınızı da güvenle yedekler
Microso� SQL 2012 ve Microso� Exchange Server 2010 sunucularınızı güvenle yedekleyebilirsiniz   
   
Hızlı Yedekleme
Yeni sıkış�rma teknolojisi ve çoklu çekirdek işlemci op�mizasyonu yardımı ile %80’leri aşan oranlarda daha fazla hızla yedekleme işlemlerinizi 
yapabileceksiniz.
  
Yerel ve Çevrim İçi (Online) Yedekleme Lokasyonları
Felake�en kurtarma yedekleme operasyonlarınızı çoklu yerel lokasyonlarda; HDD, USB aygıt, NAS, CD/DVD, Teyp sürücü gibi çeşitli birimlere 
programlayabilirsiniz. Yedeklilik çeşitliği için de çevrim içi kaynakları kullanabilirsiniz.
    
Sanal Pla�orm desteği, ÜCRETSİZ!
Windows Server 2008/2008R2/2011/2012 üzerinde, vStorage API ile lisanslanmış olan VMware ESXi / vSphere 4.x/5.0 ve Hyper-V desteği 
bulunmaktadır.
    
Sektörün en iyi Felake�en Kurtarma Çözümü
30 dakikadan az sürelerde imajınızı komple farklı bir sisteme (farklı marka model donanıma) geri yükleyerek sisteminizi ayağa kaldırın!
    
Her çeşit yöne�msel ih�yaçlar için tek bir yöne�m arabirimi
Yedeklerinizi maksimum düzeyde yönetmeniz için kullanımı kolay, kullanıcı dostu merkezi yöne�m konsolu.
     
En üst düzey tüm özellikler tek bir üründe!
NovaBACKUP Business Essen�als sunucu yedeklemesi için gerekli tüm özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Fiziksel ve sanal tüm sistemleri tek 
bir lisans ve uygulama ile yedekleyebilmekte olup gizli hiçbir ek maliye� içerisinde barındırmamaktadır.


