
Profesjonalny system
archiwizacji i udostępniania danych
z centralnym zarządzaniem



Kompletny system 
backupu, gotowy do pracy 
praktycznie od razu po 
wyjęciu z opakowania!



• serwer magazynujący i udostępniający dane w sieci lokalnej
• oprogramowanie do zarządzania archiwizacją danych
• oprogramowanie klienckie instalowane na stacjach roboczych
• oprogramowanie klienckie instalowane na serwerach 

Windows Server

Jeden zakup 
- kompletne rozwiązanie



CTERA Server C200

• Karta sieciowa 1 Gbit/s
• Obsługiwane dyski 2 x HDD 3.5” SATA II
• Technologia RAID 0/1/JBOD
• System plików FAT32, NTFS, EXT3/NEXT3
• Protokoły CIFS (Win), AFP (Apple), Time

Machine, FTP, WebDAV, rsync
• Możliwa praca w trybie iSCSI target
• Protokoły UPnP, Bonjour
• 20 licencji PC Agent
• 1 licencja Serwer Agent
• 10 GB przez 3 miesiące na on-line backup
• 3 lata gwarancji
• Interfejs w języku polskim
• 3 lata aktualizacji
• Gwarancja NBD



CTERA Server C400

• Obsługiwane dyski 4 x HDD 3.5” SATA II
• Karty sieciowe 2 x 1Gbit/s
• RAID 0/ 1/ 5/ 6 oraz JBOD
• System plików EXT3/NEXT3, FAT32, NTFS,
• Protokoły sieciowe dla wszystkich systemów
• Możliwość pracy w trybie iSCSI target
• Szyfrowanie dysków AES-256 AES ESSIV
• Obudowa do zabudowy w szafie typu RACK
• 50 licencji PC Agenst
• 1 licencja Serwer Agent
• 10 GB przez 3 miesiące na on-line backup
• 3 lata gwarancji
• Interfejs w języku polskim
• 3 lata aktualizacji
• Gwarancja NBD



CTERA Server C800

• Obudowa serwerowa 2U
• Szybki i wydajny procesor Intel
• Redundatne zasilanie na wypadek awarii zasilania
• Szybkie interfejsy sieciowe 2 x 1Gbit/s
• Dyski twarde SATA w kieszeniach HOT-SWAP
• Sprzętowy kontroler RAID
• Szyfrowanie dysków AES-256 AES ESSIV
• Zabezpieczenie danych przed awarią dysków – RAID 1/5/6
• Pojemność do 24TB przy wykorzystaniu dysków 3TB
• 50 licencji PC Agent
• 1 licencja Serwer Agent
• 10 GB przez 3 miesiące na on-line backup

• 3 lata gwarancji
• Gwarancja NBD
• Interfejs w języku polskim
• 3 lata aktualizacji



CTERA Portal P1200

• Obudowa 2U wykonana w technologii RACK 19”
• Preinstalowany system CTERA PORTAL DataCenter
• Redundantne zasilanie na wypadek awarii zasilania
• System operacyjny oraz oprogramowanie na dysku SSD
• Szybkie interfejsy sieciowe 2 x 1Gbit/s
• 12 dysków twardych w kieszeniach z technologią HOT-SWAP
• Szyfrowanie dysków AES-256 AES ESSIV
• Sprzętowy kontroler dysków z obsługą trybów RAID
• Pełne zabezpieczenie danych przed awarią dysków – RAID 1/5/6
• Pojemność do 36TB danych przy wykorzystaniu dysków 3TB
• Gwarancja 3 lata
• Gwarancja NBD
• Aktualizacje 3 lata
• Interfejs w języku polskim



CTERA PC Agent

• Oprogramowanie PC Agent instaluje się na każdym zabezpieczanym
komputerze

• Aplikacja odpowiada za tworzenie kopii zapasowej i jej transfer przez sieć
do serwera

• Godziny pracy programu określa harmonogram
• PC Agent uruchamia się automatycznie wraz ze startem systemu
• Działa w tle i użytkownik komputera nie zauważa działalności programu
• PC Agent wykonuje kopię na otwartych plikach dzięki czemu użytkownik

podczas wykonywania kopii może swobodnie pracować



CTERA SERVER Agent

• Specjalizowane i dedykowane oprogramowanie do tworzenia i odzyskiwania
kopii zapasowych z serwerów połączonych do dysków sieciowych CTERA

• Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows Server 2000, 2003, 2008
w wersjach 32-bitowych oraz 64-bitowych i działa na systemie operacyjnym
jako tzw. proces

• W przypadku serwerów Windows Server 2008 poza archiwizacją plików oraz
katalogów możliwe jest także wykonanie pełnych kopii bezpieczeństwa oraz
odzyskanie danych dla:

• Microsoft SQL serwer
• Microsoft Exchange
• Microsoft Active Directory
• Microsoft System State dla WS2003



Oprogramowanie klienckie instalowane na komputerach lub serwerach z
systemem Windows umożliwiające wykonanie kopii danych bezpośrednio do
chmury na portal

Dane przed wysłaniem są szyfrowane kluczem AES 256 bitów i oznaczane
znacznikiem SHA-1

Wszystkie dane wysyłane są w tunelu SSL 128- bitów, co zapewnia
bezpieczeństwo przesyłanych danych

Aplikacja wykorzystuje usługę deduplikacji oraz umożliwia konfigurację użycia
łącza podczas wysyłania danych na serwer, dzięki temu mamy pewność, że
łącze nie jest obciążone, a kopia wykona się szybko

CTERA Cloud Agent



Skalowalna platforma, bazująca na
usłudze „chmury”, umożliwiająca
wykonywanie kopii zapasowych z
urządzeń zdalnych na serwer
centralny

CTERA Portal umożliwia zdalne
zarządzanie serwerami CTERA,
oferuje scentralizowany monitoring
wszystkich urządzeń podpiętych
do portalu i udostępnia interfejs
webowy do zarządzania usługą
kopii zapasowej online

CTERA Portal



• Dzięki CTERA Portal administrator firmy, która ma dużo
oddziałów w prosty sposób może zarządzać urządzeniami
znajdującymi się w oddziałach firmy, dzięki czemu ma kontrolę
nad kopiami zapasowymi w całej firmie

• Gwarantuje sprawne wykonywanie kopii danych z serwerów na
Portal, synchronizację urządzeń i zawartych na nich danych
oraz aktualizację ich oprogramowania

CTERA Portal

CTERA Portal zdalnie zarządza 
praktycznie dowolną liczbą 
serwerów z jednego miejsca



Zastosowania:
• małe i średnie firmy
• korporacje
• instytucje państwowe
• urzędy publiczne



CTERA Agent dla komputerów

w sieci lokalnej i dla laptopów 

zdalnych zapewniający backup 

plików i kopię “bare metal”

Backup serwerów w sieci LAN bez 

konieczności instalowania 

dodatkowego oprogramowania.

CTERA Server Agent do backupu

MS Exchange, SQL Server i Active 

Directory 

Podwójna ochrona danych
Optymalizacja pod kątem bezpieczeństwa,
ochrony i kosztów

Serwer plików udostępniający pliki i 

foldery w sieci

Online Backup wspierający  

szyfrowanie, de-duplikacje i 

kompresję

Dostęp i  współdzielenie folderów w 

chmurze, odtwarzanie danych z  

chmury w każdym miejscu w sieci po 

przez przeglądarkę www

Zdalne zarządzanie i dostęp do 

urządzeń



Automatyczna kopia zapasowa danych z 
komputerów i serwerów

Korzyści z rozwiązań CTERA

Pełny nadzór nad procesami archiwizacji
danych w firmie.



Korzyści z rozwiązań CTERA

Dodatkowa,
opcjonalna, kopia
zapasowa danych na
serwer zewnętrzny −
tzw. „cloud backup”



Zaawansowane filtry kopi 
bezpieczeństwa i 
szczegółowe logi

Korzyści z rozwiązań CTERA

Możliwość wykorzystania sieci LAN i WAN
(Roaming) w procesie wykonywania i
przesyłania kopii bezpieczeństwa



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Scentralizowane zarządzanie aplikacjami
klienckimi PC Agent i całym procesem
archiwizacji

Wymuszenie backupu z poziomu
administratora



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Wykonywanie 
snapshotów całego 
systemu, dostęp do 
starych wersji pliku



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Odtworzenie kompletnego
systemu na innej
platformie sprzętowej
(Bare Metal Recovery dla
Windows 7, Vista, Serwera
2008)

Deduplikacja w sieci LAN i
WAN, mniejsze zużycie
przestrzeni dyskowej



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Obsługa Microsoft Exchange, Active
Directory, SQL Server – bez dodatkowych
opłat



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Dwukierunkowa synchronizacja
pomiędzy komputerami Windows i
Linuks a serwerem Ctera

Możliwość wykonania kopii danych
na serwer bez konieczności
instalowania Agentów



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Dysk sieciowy NAS udostępniający pliki w
sieci LAN lub WAN

Gromadzenie i udostępnianie 
danych w sieci lokalnej − 

obsługa systemów Windows, 
Apple oraz Linux



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Sesja jest szyfrowana przy pomocy 128 bit SSL, czyli dokładnie
taki sam mechanizm, który wykorzystują banki do autoryzacji
przelewów bankowych

Dane przed wysłaniem są szyfrowane kluczem AES 256 bitów
oraz oznaczone są znacznikiem SHA-1

CTERA umożliwia również zaszyfrowanie wolumenów 
dyskowych kluczem AES 256 bitów

Dane mogą być szyfrowane zarówno
na urządzeniu lokalnym jak i na Portalu 



Kluczowe cechy rozwiązań CTERA

Pełna polonizacja całego interfejsu
użytkownika i administratora

Obsługa Active Directory Tree i
Forest



Oddział (30 osób)Oddział (30 osób)

CTERA C200

Rozwiązanie CTERA: firma z kilkoma oddziałami
System doskonały dla Korporacji, Usług Publicznych, Banków, Urzędów

CTERA Portal

[Administrator IT]

CTERA Portal

[Użytkownik]

Pracownicy zdalni

Oddział (50 osób)Oddział (50 osób)

CTERA C400

Dostęp do plików dla 

Administratora IT.

Dostęp do plików dla 

użytkownika końcowego 

zabezpieczony loginem i 

hasłem, który umożliwia 

odzyskanie plików z 

wykonanej kopi bez 

potrzeby interwencji  

Administratora IT.

Administrator zarządza zdalnie 

wszystkimi podłączonymi 

urządzeniami, odtwarza kopie, 

współdzieli dane między 

urządzeniami. Pełny monitoring 

urządzeń w sieci zapewniają 

alerty, logi i raporty wysyłane 

na e-mail. 
CTERA Cloud Agent 

zainstalowany na laptopach 

pracowników zdalnych 

wykonujący kopię 

bezpośrednio na Portal.

Współdzielenie danych w sieci 

lokalnej, snapshoty,

szyfrowany, automatycznie

wykonujący się backup online 

skonfigurowany i zarządzany z 

centrali ponieważ w oddziale 

nie ma pracownika IT.
CTERA Server Agents 

dla serwera Microsoft 

wykonuje kopię “bare metal” 
Kopia danych dla lokalnych 

plików między komputerami.

Kopia danych dla lokalnych 

komputerów oraz współdzielenie 

plików między komputerami.



Atrakcyjne koszty wdrożenia 
Kalkulacja kosztów ochrony danych z 50 komputerów przez 3 lata

Ctera:

Serwer C 400

50 licencji PC Agent

Licencja Windows Server

Chmura

12 TB na dane

3 lata gwarancji NBD

Wsparcie techniczne przez telefon w 

języku polskim

Aktualizacja oprogramowania na 3 lata

Suma:                    13 420 PLN netto

Konkurencyjne rozwiązania*

Pozbawione funkcjonalności 

odpowiadającej możliwościom CTERA,  

m.in. centralnego zarządzania, brak 

kompletnego rozwiązania.

Suma:                        87 360 PLN netto                                     

Suma:                        37 506 PLN netto

Suma:                        129 530 PLN netto

73 940 PLN więcej

24 086 PLN więcej

116 110 PLN więcej



CHIP.pl
Tradycyjne rozwi ązania nie s ą w stanie zabezpieczy ć nas
przed wszystkimi mo żliwymi sytuacjami dlatego nale ży
stosowa ć te wielopoziomowe, które taki komfort
zapewniaj ą. Propozycja CTERA kierowana jest do firm,
które potrzebuj ą wysokiego poziomu bezpiecze ństwa.
Szeroka oferta pozwala na dopasowanie usługi do potrzeb
konkretnego klienta. Zarówno korporacje wielooddziałowe
jak i małe firmy, których nie sta ć na infrastruktur ę

własnego centrum danych b ędą w stanie skorzysta ć z jej
możliwo ści. Wysoki poziom bezpiecze ństwa składowania off-
site i skalowalno ść usług daj ą pewność i ż usługa sprosta
nawet przyszłym rosn ącym wymaganiom przed ni ą stawianym.



CDRlab.pl
Z przyjemno ści ą polecamy produkt firmy CTERA, jako
przemy ślane i kompletne rozwi ązanie . Daje du że pole do
popisu integratorom i nadaje si ę idealnie do wdro żeń w
każdej wielko ści firmie, urz ędzie czy szpitalu
zapewniaj ąc bajecznie prosty i co równie wa żne -
niezawodny - system bezpiecze ństwa kopii zapasowych .
Równie łatwo zarz ądza si ę 20 macierzami i 400 komputerami
jak 1 macierz ą i 20 komputerami. Rekomendacja!



CRN
Technologie i produkty firmy CTERA wygrały ranking na
najbardziej innowacyjnych produkt informatyczny 2010 roku
i zdobyły presti żowy tytuł „Tech Innovator 2010”
przyznawany przez magazyn CRN. Tylko produkty najlepsze w
swojej kategorii i nios ące najwi ększe innowacji maj ą

szans ę na zdobycie tego unikalnego wyró żnienia. CTERA,
ł ącz ąc najlepsze rozwi ązania sprz ętowe oraz najwy ższej
jako ści oprogramowanie przekonała mi ędzynarodowe jury do
przyznania, że warto te rozwi ązania doceni ć.



IT w ADMINISTRACJI
OCENA: PIERWSZE MIEJSCE W TEŚCIE NA NAJLEPSZY SYSTEM DO
CLOUD BACAKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTW



INFO-TECH
Organizacja Info-Tech Research Group w raporcie „Cloud
Backup” podsumowała wnioski z badania dostawców rozwi ązań
do wykonywania kopii danych do/w chmurze. Zwyci ęzc ą testu
zostały rozwi ązania izraelskiej firmy CTERA Networks.

Raport oceniał dopasowanie rozwi ązań do potrzeb małych
oraz średnich firm, a tak że weryfikował funkcje i cechy
oferowane przez produkty do archiwizacji danych „w
chmurze”. CTERA zwyci ężyła w wi ększo ści ocenianych
kryteriów.

Rok 2011





Dziękujemy za uwagę!

Grzegorz Bielawski

EPA Systemy Sp. z o.o.

tel. +48 91 4315 363

e-mail: gbi@profipc.pl

EPA SYSTEMY autoryzowany 

przedstawiciel rozwiązań 

CTERA w Polsce


