
Hardware
•  Platforma este realizată pe tehnologie Dell

și dispozitive de stocare scalabile de mare
capacitate redundante 

•
 
Platforma este gazduită în centrele de date
M247 (standard Tier 3), situate în București, România

 

Atacurile cibernetice sunt tot mai frecvente și mai sofisticate generând pierderi uriașe companiilor indiferent de mărimea
acestora. Un atac ransomware poate duce la scăderea rapidă a productivității unei firme, oprirea proceselor de producție
și pierderea informațiilor vitale funcționării sale. Pierderea datelor clienților unei companii este inestimabilă și poate duce
chiar la falimentul acesteia.

M247 BUaaS oferă o soluție completă pentru salvarea datelor esențiale unei firme și protecția împotriva atacurilor cibernetice.

Utilizând o platformă flexibilă și scalabilă, M247 BUaaS cotracarează efectele negative ale atacurilor ransomware, oferind
un back-up rapid pe bază de politici, cu timpi reduși de transfer și de restaurare a datelor companiilor.

 

Suport
• Suport global

24/7/365

Scalabilitate
• Soluție scalabilă în funcție de nevoile clientului,

până la 192 TB într-un singur pool de date

   
M247 Backup as a Service (BUaaS)
descriere generală 

Tehnologia și infrastructura serviciului M247 BUaaS

BUaaS

Software
• Platforma este realizată pe tehnologie

Veeam pentru salvarea datelor (backup),
recuperarea și managementul lor, oferind
o soluție modernă pentru protecția
datelor 

BACKUP

Computer Data Storage Remote Backup
Service

Protection Restoring



M247 BUaaS oferă:

Contactează-ne pentru a afla cum tehnologia
noastră îți poate transforma afacerea.

+4 031 080 0700
sales@m247.ro

M247.RO

BUaaS

Protecție împotriva atacurilor

de tip ransomware.

Simplitate - ușor de implementat, operat

și configurat conform nevoilor clenților.

Are o interfață intuitivă cu opțiuni rapide

pentru recuperarea datelor, reducând

astfel costul de operare și complexitatea

soluției.

Încredere - Veeam este recunoscut

de către analiștii de top din industrie

ca lider de piață pentru fiabilitatea

și robustețea soluției.

Verificare automată anti-malware

la salvarea datelor.

Putere - este o soluție rapidă, sigură, gândită

pentru viitor, cu recuperare instantă a datelor.

Reduce timpul de nefuncționare și pierderile

de date al clienților îndeplinind cu succes

SLA-urile asumate.


