
NAKIVO Backup & Replication

#1 Backup&Site Recovery
за виртуелни, физички, cloud и SaaS околини

Брзо, сигурно и достапно решение што 
обезбедува резервна копија, репликација, 
поврат на податоците при катастрофи, 
сè во еден уред.

BACKUP: Со NAKIVO Backup & Replication, можете со сигурност 
да ги заштитите вашите виртуелни, физички, cloud и SaaS-
опкружувања, да обезбедите постојаност на податоците за 
апликацијата, да ги зголемите перформансите на резервната 
копија и да ја намалите големината на резервната копија и 
овозможува:

VM Backup: Create image-based, incremental backups  of VMware, Hyper-V, 
and Nutanix AHV VMs.
Microsoft 365 Backup: Back up Microsoft 365 data,  such as Exchange Online 
mailboxes and individual emails.
Physical Machine Backup: Create image-based, incremental backups  of 
Windows-based and Linux-based physical servers and workstations.
Amazon EC2 Backup: Create image-based, incremental backups  of Amazon 
EC2 instances.
Oracle Backup: Create backups for Oracle databases via RMAN.
Backup to Cloud: Send backups or backup copies to public clouds, including 
Amazon S3, Wasabi, and Azure.
Backup to Tape: Send backup copies to physical tape libraries and AWS VTL; 
easily manage tape devices, cartridges, and backups.
Backup Copy: Create copies of your backups and send them to a remote site 
or a public cloud.
Global Deduplication: Deduplicate backups across  the entire backup 
repository, regardless of the platform. 
Instant Backup Verification: Instantly verify VMware and Hyper-V VM 
backups; get a report with screenshots of test-recovered machines.
Backup Encryption: Protect your data in flight and at rest with AES 256 
encryption. 
Application Support: Ensure the consistency of applications and databases, 
such as Microsoft Exchange, AD, SQL, Oracle, SharePoint, and so on.
Log Truncation for Microsoft Exchange and SQL: Truncate application log 
files after a successful machine backup.
Deduplication Appliance Support: Send backups to deduplication appliances 
such as NEC HYDRAstor, Dell EMC Data Domain, and HPE StoreOnce.

15000+
клиенти ширум 

Америка, Европа и Азија 

98% 
задоволство на 
клиентите од 
поддршката

5*
онлајн оценки на 

корисниците

Најголемите клиенти 
опслужуваат

7000+       
 виртуелни машини 

200+ 
локации         

INSTANT RECOVERY: Со NAKIVO Backup & Replication, можете веднаш да ги вратите 
VM, датотеките и предметите на апликацијата директно од дедуплицираните резервни 
копии.

DISASTER RECOVERY: Можете да извршите репликација на VM во речиси реално 
време и да го оркестрирате процесот на враќање при катастрофи со Site Recovery, преку 
креирање на автоматизирани работни процеси.



Performance: NAKIVO Backup & Replication  овозможува 
зголемена брзина на бекапирање, репликација и 
закрепнување до 2 пати, како и намалување на 
оптоварувањето на мрежата за дури 50%.

Администрирање:  NAKIVO со едноставениот веб-интерфејс 
и одличните перформанси ви заштедедува време и пари.

BaaS & DraaS: NAKIVO обезбедува едноставен начин за 
обезбедување заштита на податоци и реставрирање по 
катастрофи како услуга.

NAKIVO е посветен на испорака на крајно решение за бекап и репликации. Со 20 
последователни квартали со двоцифрен раст, оценка од 5 sвездички од заедницата, 98% 
задоволство на клиентите од поддршката и повеќе од 15 000 клиенти ширум светот, Nakivo 
обезбедува невидено ниво на заштита за физички, виртуелни и облачни средини.
Решенијата на Nakivo се достапни во КАБТЕЛ, Silver Partner на Nakivo  за Македонија.

„Со NAKIVO Backup & Replication, 
заштедивме повеќе од 50% 
за одржување во однос на  

претходното решение за бекап на 
VM и дополнително заштедивме 

25% простор за складирање 
намалувајќи ја резервната копија, 

значи добивме 75% намалени 
трошоци во целост“.

 Rick Braddy, 
CEO&CTO SoftNAS INC

„NAKIVO Backup & Replication 
инсталирани на Synology NAS 
ни овозможуваат намалено 
време на распоредување, 

минимизирана комплексност и 
подобрена брзина на резервната 

копија за VM за целиот округ“.

Jeong-Hyun Cho, Systems 
Manager, Seoul City Gas

„NAKIVO Backup & Replication 
е извонреден производ кој 

има одлични карактеристики 
и е достапен за секого. 

Производот го намали времето 
на менаџирање за 35%, како и 
резервниот буџет за VMware        

за 30% “.

Stivan Chou, China Airlines

„Намалениот простор за 
складирање што го добивме 

со NAKIVO Backup & Replication 
е навистина неверојатен. 
Постигнавме трократно 

намалување на просторот за 
складирање!”

Roland Kalijurand, IT Manager,
Radisson Park Inn Hotel

Nakivo e партнер на водечките технолошки компании:
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