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Az Aruba a Veeam “Availability” megoldását integrálja saját 

Cloud Bare Metal Backup szolgáltatásába 

 
 A szolgáltatás a Private Cloud ügyfeleket célozza, vApp-ok vagy Virtuális Gépek mentésére 

tervezve, egy egyszerű és intuitív control panellel    

 
 
Arezzo, 2017 március 21 – Az Aruba S.p.A. (www.aruba.it), a webtárhely, email, tanúsított email 
és domain regisztrációs szolgáltatások terén vezető szolgáltató, valamint a Veeam® Software, az 

innovatív Availability for the Always-On Enterprise™ megoldás szolgáltatója, az Aruba Cloud márkával 
(www.arubacloud.hu) kapcsolatosan új partner megállapodást jelentett be a Cloud Bare Metal 
Backup szolgáltatás biztosítására, amely lehetővé teszi a Private Cloud virtuális gépeinek teljes 
mentését egy intuitív online control panel segítségével.  
 
A cél az Aruba Private Cloud megoldás hatalmas sikerének támogatása, amelyet széles körben 
alkalmaznak, beleértve a hibrid infrastruktúrák összekapcsolását, az adatközpont kiterjesztéseket 
és katasztrófa helyreállítási megoldásokat a Felhő környezetben, valamint további speciális 
területeket, mint streaming és az e-kereskedelem, a nagyvállalatok, a KKV-k és a 
rendszerintegrátorok számára egyaránt. Ezen jelentős növekedés mentéséhez, fontossá vált, hogy 
a teljes virtuális gép mentési szolgáltatásai a még hatékonyabbak és biztonságosabbak legyenek. 
 
Tény, az Aruba Cloud Bare Metal Backup a virtualizált alkalmazások és adatok egy gyors, rugalmas 
és megbízható helyreállítását kínálja: a Veeam Backup & Replication ezért támogatást nyújt a 
Aruba rendszer számára, mellyel átfogó védelmet nyújt a virtuális gépeknek, és egységesíti a 
mentést és a másolatokat egyetlen szoftver megoldásban. 
 
A Veeam Backup & Replication ténylegesen visszanyeri a teljes virtuális gépet az eredeti állomáson 
vagy akár egy másik állomáson, beleértve a gyors visszaállítást, ahol csak megváltozott 
adattömbök kerülnek visszaállításra. Ez a megoldás azt is jelenti, hogy az egyes fájlok gyors 
visszaállítása is elvégezhető a virtuális gépen és a virtuális lemezeken. 
 
A Cloud Bare Metal Backup könnyebbé teszi a vállalkozások számára, hogy biztonsági másolatot 
készítsenek a vApp-okról és a virtuális gépekről. Az online control panel segítségével, például 
beállítható a kívánt gyakoriság és a megtartás, válassza akár az egyes fájlok visszaállítását vagy a 
virtuális gép klónozását egy új gépen.  
 
A szolgáltatás 200 GB tárhelyet biztosít gépenként, amely növelhető, ha szükséges. A mentési 
technológia közvetlenül integrálva van a Private Cloud szolgáltatás hypervisor-ával és a VMware 
által kínált védelmi mechanizmusokkal a konzisztencia és a teljesítmény biztosítására. Natívan 
integrált a Microsoft VSS szolgáltatással is a konzisztencia biztosítására az alkalmazás során, és a 
szolgáltatás aktiválható Olaszországban, Franciaországban és a Cseh Köztársaságban, 
köszönhetően az Aruba európai adatközpont hálózatának.   
 

http://www.aruba.it/
https://www.veeam.com/
http://www.arubacloud.hu/
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 “A Private Cloud szolgáltatásunk rendkívül sikeresnek bizonyul, és sok ügyfél használja az 
alkalmazások és a kritikus folyamatok kezelésére, ezért a Bare Metal Backup szolgáltatás 
fejlesztése elengedhetetlenné vált. - Kommentálta Stefano Cecconi az Aruba S.p.A. vezérigazgatója 
- Így az ügyfelek egy olyan megoldást használhatnak, amely az informatikai folyamatok gyors és 
könnyű visszaállítását teszi lehetővé vállalati szintű megbízhatósággal.” 
 
Albert Zammar a Veeam egyik alelnöke kifejtette: "Az IDC szerint a szervezetek többségének 2019 
végéig szüksége lesz egy felhő alapú IT környezet bevezetésére: ez az, amiért az Aruba vállalattal 
kötött partnerség stratégiai fontosságú. A Backup-as-a-service szolgáltatással a középpontban, 
remélhetőleg kiterjesztjük együttműködést az egyre inkább a digitális világban, ahol a vállalatok 
felhőt használnak adat- és alkalmazás menedzsmenthez. Megoldásaink kombinációja nem csak a 
nagyon rövid visszaállítási időt és a 24/7 folyamatos működést garantálja a vállalkozások számára, 
hanem az adatok és alkalmazások "Always-on" rendelkezésre állását is.” 
 
További információk: https://www.arubacloud.hu/privat-cloud/bare-metal-cloud-backup.aspx 
 
 
BlazeArts Kft. 
 

A BlazeArts Kft. akkreditált .hu domain regisztrátor; a magyarországi piac ismert és kedvelt domain, web és 
szerver hoszting szolgáltatója, amely az egyik legnagyobb cseh internetes szolgáltató, az INTERNET CZ. a.s. 
tulajdona. A vállalat több más céggel együtt az Aruba Csoport tagja. A cég a Forpsi és az Aruba Cloud 
márkanevek alatt kínál szolgáltatásokat a magyarországi és a környező országokból érkező ügyfelek 
számára. 2013-tól kapcsolódott be az Aruba felhő szolgáltatásainak, majd egy évvel később presztízs értékű 
".cloud" végződés értékesítésébe. További információkért látogasson el a következő címekre: 
www.forpsi.hu, www.arubacloud.hu   
 
 
 
 
Sajtókapcsolat:   

 

BlazeArts Kft. 

Sajtóiroda 

Kunszentmiklós, Damjanich u. 36 1/8 
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