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CTERA™
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA
DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH
DLA
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI

CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych za
pośrednictwem lokalnego oraz zdalnego systemu kopii zapasowej i zabezpieczenia danych − pla ormy Cloud
Attached Storage®, czyli hybrydowego rozwiązania składającego się z usług tzw. „chmury” oraz montowanego
po stronie klienta sprzętu do przechowywania danych.
Wyłącznym przedstawicielem CTERA Networks w Polsce jest spółka EPA Systemy, doświadczony i działającym
na ogólnopolskim rynku integrator oraz dystrybutor zaawansowanych technologicznie produktów IT. EPA
Systemy oferuje atrakcyjne ceny, pełne wsparcie techniczne oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązań CTERA
Networks.
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CTERA to hybrydowe, skalowalne rozwiązania do wykonywania kopii i archiwizacji danych w firmie,
złożone z profesjonalnego oprogramowania do backupu i serwera NAS.

Poniższa lista prezentuje najważniejsze możliwości systemu CTERA:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

backup wykonywany za pośrednictwem aplikacji PC Agent, instalowanej na komputerach
roboczych − zarządzanie oprogramowaniem PC Agentami odbywa się zdalnie i w sposób
scentralizowany;
monitoring z poziomu przeglądarki − administrator widzi podłączone do sytemu komputery,
wie, jakie jednostki wykonały lub nie wykonały backup danych, może także wymusić
utworzenie kopii;
administrator systemu CTERA ma wgląd w drzewo katalogów, przechowywanych na
podłączonych komputerach, widzi też, jakie dane archiwizowane są przez użytkownika, może
także sam wybierać pliki do skopiowania;
system CTERA ma możliwość logowania się na inny serwer w sieci i synchronizacji zawartości
wybranego katalogu z serwera bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania;
możliwość wykonania backupu online – przydatna, gdy użytkownik chce posiadać kopie
najważniejszych danych w innej lokalizacji, niż tej, w której znajduje się jego serwer CTERA;
pełna funkcjonalność standardowego serwera NAS – w tym udostępnianie plików w sieci
wykonywanie migawek całego serwera, dzięki czemu użytkownik posiada dostęp do
starszych wersji pliku np. sprzed miesiąca;
wykonywanie kopii na otwartych plikach − użytkownik nie musi zamykać np. dokumentów i
programów, aby system wykonał backup;
możliwość wykonywania kopii typu Bare Metal Recovery − w razie awarii, cały system
operacyjny wraz z programami i dokumentami można szybko przywrócić na innym
komputerze;
deduplikacja danych zapobiegająca przeciążaniu sieci LAN oraz WAN podczas przesyłania
danych;
roaming umożliwiający wykonanie kopii na serwer poprzez sieć WAN – przydatne, gdy firma
zatrudnia osoby pracujące w terenie;
możliwość wykonania kopii dla MS Exchange, MS Active Directory, MS SQL Server itp.
użytkownik końcowy nie musi ingerować w proces wykonywania kopii – dla niego, odbywa
się on automatycznie – konfiguracją zajmuje się wyłącznie administrator z poziomu serwera;
LAN przez SMB/CIFS/NFS/AFP/iSCSI lub WAN przez FTP/WebDAV;
szyfrowanie danych kluczem AES 256-bitów, oznaczanie ich znacznikiem SHA-1 oraz
przesyłanie w tunelu SSL 128-bitowym;
skalowalność – rozwiązania odpowiednie dla małych i średnich firm, jak i dużych korporacji;
integracja się z Windows® AD i LDAP.
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Opcjonalnie, w celu dodatkowej ochrony najważniejszych danych,
CTERA może wykonywać backup do chmury:

Poniżej tabela porównująca możliwości systemu CTERA
rozwiązaniami do backupu danych i archiwizacji w firmie:
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Serwery NAS CTERA
CTERA CloudPlug (do 10 użytkowników)
CloudPlug to najmniejszy ale w pełni funkcjonalny NAS od CTERA, obsługujący tylko
zewnętrzne dyski USB lub e-SATA. Urządzeniem CloudPlug lokalnie zarządza się z
poziomu przeglądarki internetowej. Po podłączeniu do Portalu CTERA, urządzenie
dostarcza także funkcjonalność usług w chmurze. W zestawie znajduje się
oprogramowanie do backupu (10 licencji) i odzyskiwania danych oraz całych
systemów operacyjnych, z centralnym zarządzaniem i kontrolą.
CTERA C200 (do 50 użytkowników)
CTERA C200 to dwudyskowy serwer plików obsługujący dyski SATA II o maksymalnej
pojemności 3TB każdy. Dodatkowo przez port USB można podłączyć zewnętrzny
dysk twardy. Serwer umożliwia skonfigurowanie RAID 0/1. C200 lokalnie zarządza się
przez przeglądarkę internetową, a po podłączeniu do Portalu CTERA, urządzenie
zwiększa swą funkcjonalność o usługi realizowane w architekturze chmury. W
zestawie znajduje się oprogramowanie do backupu (20 licencji) i odzyskiwania
danych oraz całych systemów operacyjnych, z centralnym zarządzaniem i kontrolą.
CTERA C400 (50-100 użytkowników)
CTERA C400 to czterodyskowy serwer obudowie przeznaczonej do montażu w
szafach rack o wysokości 1U. Dodatkowo, przez port USB można podłączyć
zewnętrzny dysk twardy. C400 umożliwia skonfigurowanie RAID 0/1/5/6 w celu
zabezpieczenia danych przechowywanych na urządzeniu. C400 także jest zarządzana
przez przeglądarkę internetową, a po podłączeniu do Portalu CTERA dostarcza
funkcjonalność usług w chmurze. W zestawie naleźć można oprogramowanie do
backupu (50 licencji) i odzyskiwania danych oraz całych systemów operacyjnych, z
centralnym zarządzaniem i kontrolą.
CTERA C800 (50-200 użytkowników)
CTERA C800 to ośmiodyskowe rozwiązanie w obudowie przeznaczonej do montażu
w szafach rack o wysokości 2U. Dodatkowo, przez port USB można podłączyć
zewnętrzny dysk twardy. C800 umożliwia skonfigurowanie RAID 0/1/5/6 w celu
zabezpieczenia danych przechowywanych na urządzeniu. C800 jest zarządzany przez
przeglądarkę internetową, a po podłączeniu do Portalu CTERA dostarcza
funkcjonalność usług w chmurze. W zestawie oprogramowanie do backupu (50
licencji) i odzyskiwania danych oraz całych systemów operacyjnych, z centralnym
zarządzaniem i kontrolą.

Więcej informacji na temat rozwiązań CTERA Networks na stronie www.ctera.pl.
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Cennik produktów i rozwiązań Ctera
Poniższe zestawienie zawiera ceny netto dla Klienta końcowego. Przed zamówieniem prosimy
jednak o kontakt z naszą firmą, aby skonsultować i określić Państwa dokładne potrzeby. Służymy
rzetelnym doradztwem i pomocą. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest również negocjacja
poniższych cen, do czego serdecznie zachęcamy.
Produkt - serwery z oprogramowaniem

Cena netto:

Ctera CloudPlug (10 x PC Agent)

790 zł

Ctera C200 (20 x PC Agent)

1890 zł

Ctera C400 (50 x PC Agent)

5590 zł

Ctera C800 (50 x PC Agent)

11990 zł

Produkt - licencje dodatkowe do serwerów + serwis

Cena netto:

Licencja dodatkowa 1 x Server Agent

790 zł

Licencja dodatkowa 10 x PC Agent dla C200, C400, C800

1490 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 24 m-cy dla CPlug

270 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 24 m-cy dla C200

670 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 24 m-cy dla C400

1990 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 24 m-cy dla C800

3990 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 48 m-cy dla CPlug

490 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 48 m-cy dla C200

1190 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 48 m-cy dla C400

3790 zł

Gwarancja + softw. upgrade dodatkowe 48 m-cy dla C800

7790 zł

Usługi - serwis i aktualizacja urządzeń

Cena netto:

Serwis "Next Busines Day" - 3 lata / CloudPlug

219 zł

Serwis "Next Busines Day" - 3 lata / C200

540 zł

Serwis "Next Busines Day" - 3 lata / C400

1590 zł

Serwis "Next Busines Day" - 3 lata / C800

1990 zł

Serwis "Next Busines Day" - 5 lat / CloudPlug

390 zł

Serwis "Next Busines Day" - 5 lat / C200

990 zł

Serwis "Next Busines Day" - 5 lat / C400

3090 zł

Serwis "Next Busines Day" - 5 lat / C800

3890 zł

Serwis "On-Site" - 1 rok (CloudPlug, C200, C400, C800)

1200 zł

Uruchomienie prywatnego Ctera Portal

Cena netto:

Ctera Private Portal - obraz VMware

8990 zł

Serwer P12000 z preinstalowanym Ctera Portal

33900 zł
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Atrakcyjne koszty wdrożenia
Prosimy o zapoznanie się z przykładową kalkulacją kosztów zabezpieczenia i ochrony danych z 50
komputerów za pośrednictwem rozwiązań CTERA i – dla porównania – ofert konkurencyjnych.

Ctera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serwer CTERA C400
50 licencji PC Agent (Linux, Windows, MacOS)
Licencja Server AGENT (Linux, Windows)
Przestrzeń w chmurze na backup danych z C400
12 TB na dane
3 lata gwarancji NBD
Wsparcie techniczne przez telefon w języku polskim
Aktualizacja oprogramowania na 3 lata

Suma:

12 360 PLN netto

Rozwiązania konkurencyjne *
Suma:

87 360 PLN netto

Suma:

37 506 PLN netto

Suma:

129 530 PLN netto

* Pozbawionych funkcjonalności odpowiadającej możliwościom CTERA,
m.in. centralnego zarządzania oraz kompleksowego podejścia.
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