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Použití produktu: Arcserve UDP představuje podnikový software pro ochranu dat formou časté zálohy dat s možností rychlé granu-

lární obnovy z disku, případně z pásky, a to jak v případě chyby, tak při rozsáhlejším výpadku. Sjednocuje různé technologie do jednoho 

řešení prostřednictvím jednotné konzole správy, používá se velmi jednoduše a chrání servery, koncové stanice i vzdálené pobočky.

Popis produktu: Arcserve UDP je řešení nové generace pro zajištění datové dostupnosti, postavené na technologii typu D2D2T. Nabízí 

kombinaci zálohy prostřednictvím inkrementálních snapshotů na úrovni změněných bloků dat, replikaci v reálném čase a vysokou do-

stupnost. Pomocí globální deduplikace minimalizuje přenos dat na pouze nově vzniklá jedinečná data, a tak výrazně urychluje proces 

zálohy i obnovy. Arcserve UDP podporuje virtuální a fyzické prostředí – konkrétně systémy MS Windows a Linux.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jednotná ovládací konzole pro různé úrovně ochrany dat

 ■ Globální deduplikace minimalizující nároky na úložiště a přenos dat

 ■ Podpora zálohy bez potřeby agentů (VMware a Hyper -V)

 ■ Podpora pro virtuální i fyzické systémy včetně notebooků (Windows & Linux)

 ■ Vestavěná replikace dat v reálném čase s možností vysoké dostupnosti, fail -over

 ■ Migrace image z disků na pásku spolu s granulární obnovou z disku nebo pásky v jednom kroku

 ■ Řešení on -premise, off -premise nebo v cloudu

Záruka: podpora na 1, případně 3 roky

Cena (bez DPH): od 304 eur

Použití produktu: Dokumenty představují pro organizace jedno z největších rizik infekce. Nějaký infikovaný dokument s neznámým 

malwarem si podle studie 2015 Security Report stáhlo 41 % společností. Jako nejvhodnější způsob, jak zajistit komplexní ochranu, se 

ukazuje preventivně odstranit hrozby přímo z příchozích dokumentů prostřednictvím jejich rekonstrukce jen se známými bezpečnými 

prvky a současně extrahovat aktivní obsah, vložené objekty a další zneužitelný obsah – a právě to činí řešení Threat Extraction (extrakce 

hrozeb).

Popis produktu: Threat Extraction umí takřka v reálném čase odstranit z příloh (PDF a dokumentů Microsoft Office) jakékoli poten-

ciální hrozby a uživateli doručit jen bezpečný obsah. Podle nastavení lze obsah původního dokumentu rekonstruovat do nového doku-

mentu stejného typu, vytisknout jej do PDF nebo třeba do TIF souboru. Celý proces je automatický a příjemce si může být jistý bezpeč-

ností přijatých dokumentů. Originální soubory jsou následně prověřené prostřednictvím emulace hrozeb, a pokud jsou bezpečné, lze je 

stáhnout.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Ochrana proti známým i neznámým hrozbám v příchozích e -mailech a dokumentech stažených z webu

 ■ Ochrana dokumentů MS Office a PDF

 ■ Odstranění aktivního obsahu a ostatního spustitelného obsahu

 ■ Konverze rekonstruovaných dokumentů do PDF

 ■ Rychlost rekonstrukce souboru kolem jedné sekundy

 ■ Konfigurovatelné rozhraní pro nastavení procesu vytvoření nového dokumentu

 ■ Snadný přístup k původním souborům

Záruka: v rámci předplatného po dobu jejího trvání

Cena (bez DPH): od 1 500 dolarů/rok 

(v balíku s řešením Threat Emulation)
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