End Point Backup

Clonera End Point Backup
Firma yöneticileri, çalışanları bilgisayarlarında önemli veri
bulundurmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor
ancak çalışanlar, yoğun çalışma temposu içinde bu uyarıyı
dikkate almıyorlar.
Bu durum güvenlik açıklarına davetiye çıkarıyor.
Son kullanıcı veri yedeklemeleri konusunda sunulan
tüm çözümlerin eşit koruma sağlamadığı biliniyor.
Kurumlar, lokasyon olarak farklı bölgelerde bulunan
organizasyonların son kullanıcılarının da korunması için,
tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir çözüm
talep ediyorlar.

Bilgisayarınız çalınabilir ya da kaybolabilir,
laptopunuzun üzerine kahve dökülebilir,
bilgisayarınıza cryptolocker bulaşabilir,
hard diskiniz yanabilir.
Clonera sayesinde verileriniz anlık olarak
klonlanır ve verilerinize uzaktan
ulaşım imkânı sağlanır.

Tek lisansla 3 cihazınızı
yedekleyebilirsiniz
(Telefon, Tablet, PC)

Yer ve zamandan bağımsız güvenli, uzaktan veri erişimi
Hızlı, sessiz ve merkezi veri uygulama ve yönetimi
Network ve hafıza yönetim verimliliği

Özellikler
Veri Şifreleme

Veri Kaybını Engelleme
Mobil cihazların, PC’lerin iç ve dış tehditlere karşı
veri güvenliği sağlanır.

Verileriniz 256-bit AES ve
128-bit SSL ile korunur.

Veri Silme

Güvenli Veri Merkezleri
Veri merkezlerimiz global standartlarda güvenlidir
ve SAS 70 Type II, SSAE 16 ve ISO 27001
sertifikasına sahiptir.

Network ve Son Kullanıcı Deneyimini
Maksimize Etme
Son kullanıcı için optimize edilmiş global bant
genişliği yönetimini sağlayacak araçları sunar.

Uzaktan veri silme imkânı sağlar.
Cihazlarınızdan birinin çalınması durumunda
bu özellik sayesinde kolayca başkalarının eline
geçmesini istemediğiniz verilerinizi silebilirsiniz.

Hafıza Verimliliği
Çoklu kullanımdaki bir ortamda dahi güvenlikten
taviz vermeden global çoklu kopyalama
teknolojisiyle veri kaydı sağlar.

Quickcaches TM
Kurumsal kullanıcıların hızlı bir şekilde yedeklerini
şirket içindeki sunucuya kaydedebilmelerini ve
bu yedeklerin sunucudan buluta atılmasını sağlar.
Bu şekilde son kullanıcı verileri çok hızlı bir şekilde
yedeklenmiş olur.

Local Cache
Şifrelenmiş verileri local cache içinde
saklayarak daha hızlı veri onarımı ve daha
verimli network trafiği sağlar.

Desteklenen İşletim Sistemleri:

Roamsmart
Cihazınız LTE, 3G veya 4G’ye bağlandığı zaman
kesilme olmaksızın müşteri deneyimi sağlayabilmek
için otomatik olarak yedekleme durdurulur.

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Mac OS X 10.5 sonrası
iOS ve sonrası
Android 4.1 ve sonrası

