
Symantec Backup ExecTM 12.5

for Windows® Servers

Tổng quan

Symantec Backup Exec 12.5 là giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu đáng tin cậy, tối ưu cho các tổ chức sử 

dụng nền tảng Windows, giải pháp này mang đến sự báo ve an toàn cho các máy chủ Windows 2008, cUng

như các he th6ng áo sC, dung VMware và Microsoft® Hyper -V (mO'i). Với kỹ thuật phục hồi mịn (granular

recovery technology) và công nghệ sao lưu liên tục (continuous data protection), Backup Exec 12.5 bảo đảm 

sự an toàn tuyệt đối cho dữ liệu và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua khả năng khôi phục dễ 

dàng, nhanh chóng. Kỹ thuật phục hồi mịn – granular recovery technology của Backup Exec với agent cho 

Exchange có thể nhanh chóng khôi phục một e-mail cá nhân thay cho việc phải khôi phục toàn bộ cả một hộp 

thư. Kỹ thuật này cũng được áp dụng cho Sharepoint Server và Active Directory để cung cấp khả năng khôi 

phục đến từng đối tượng tài liệu và tài khoản người dùng. Trong khi đó, công nghệ sao lưu liên tục cho các

ứng dụng Microsoft Exchange, SQL Server cũng như các hệ thống máy chủ file server và hệ thống máy trạm 

cho phép tự động sao lưu dữ liệu mỗi khi có thay đổi, giúp người dùng khôi phục dữ liệu trở về phiên bản 

trước khi có sự cố hệ thống xảy ra.

Backup Exec 12.5 có khả năng tích hợp với các giải pháp hàng đầu của Symantec trên thị trường bao gồm 

hệ thống cảnh báo an ninh toàn cầu ThreatCon để thực hiện tự động sao lưu khi ngưỡng bảo mật của hệ 

thống bị vi phạm, giải pháp Enterprise Vault giúp bảo vệ những bản lưu trữ email, và giải pháp Symantec 

Protection Network mới nhằm truy nhập kho dữ liệu lưu trữ ở một địa điểm khác.

Các điểm mới của sản phẩm

- Mới ! Agent cho Vmware Virtual Infrastructure nhận biết chính xác các hệ thống ảo, đồng thời bảo vệ hiệu 

quả và không giới hạn các máy ảo chạy Vmware. Việc phục hồi được thực hiện ở mức file và mức ảnh 

(toàn bộ hệ điều hành ảo) từ một bản sao lưu duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trữ.

- Mới ! Agent cho Microsoft Virtual Servers bảo vệ không giới hạn các máy chủ chạy Microsoft Hyper-V và

Virtual Server 2005 SP1, đồng thời cung cấp việc phục hồi một cách hiệu quả các file dữ liệu cũng như

toàn bộ hệ điều hành ảo từ một bản sao lưu, giúp giảm thiểu thời gian sao lưu.

- Mới ! Bảo vệ cho các hệ thống chạy Windows Essential Business Server 2008, cho phép quản lý đơn giản 

việc cấu hình, giám sát các tác vụ sao lưu.

- Nâng cao ! Agent cho SharePoint Server cung cấp thêm các chức năng linh hoạt để phục hồi các tài liệu, 

các sites của SharePoint từ một bản sao, thông qua kỹ thuật khôi phục mịn.

- Mới ! Hỗ trợ SQL 2008 với Agent cho SQL

- Mới ! Remote Media Server agent cho máy ch ủ Linux mang lại khả năng linh hoạt trong việc lưu trữ dữ 

liệu được sao lưu. Với agent này, dữ liệu Linux và Oracle có thể được lưu trực tiếp vào các băng từ hoặc 

ổ cứng nhằm tối ưu và nâng cao hiệu năng làm việc với môi trường Linux.

- Nâng cao ! Option NDMP (hiện đã hỗ trợ IBM N series) – hỗ trợ sao lưu và phục hồi từ các thiết bị lưu

trữ như NetApp, EMC Celerra, và IBM N series.
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- Mới ! Thành phần quản lý hạ tầng Infrastructure Manager cho phép phát hiện các thiết bị có trong hệ thống 

Backup Exec, giúp nhanh chóng tiếp cận các máy chủ đã và chưa được bảo vệ bởi các agent của 

Backup Exec; tính năng này cho phép triển khai các agents & options Backup Exec xuống các máy chưa

được bảo vệ, đồng thời nâng cấp các thành phần này lên phiên bản mới nhất.



Các ưu điểm chính

Giải pháp sao lưu hàng đầu cho nền tảng Windows với hơn 1.5 triệu khách hàng trên khắp thế giới

- Đảm bảo tối ưu an toàn cho dữ liệu của các hệ thống vật lý cũng như hệ thống ảo, bao gồm các hệ thống 

sử dụng VMware và Microsoft Hyper-V.

- Sản phẩm sao lưu được chứng nhận bởi Microsoft cho môi trường Windows Server 2008, đảm bảo sự 

hỗ trợ toàn diện cho các máy chủ Windows trọng yếu của các doanh nghiệp.

- Giảm thiểu các yêu cầu về lưu trữ và thời gian khôi phục dữ liệu với việc sử dụng kỹ thuật phục hồi

mịn cho các ứng dụng hàng đầu của Microsoft như Exchange, SharePoint®, và Active Directory®

- Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất mát dữ liệu của hệ thống đa hệ điều hành (bao gồm cả Windows,

Linux, Unix) cũng như tối ưu hiệu suất hoạt động của các môi trường sử dụng SAN, NDMP với việc

sử dụng hệ thống các agents và options

- Từ cửa sổ quản trị, có thể dễ dàng nâng cấp và quản lý hệ thống sao lưu từ phạm vi trung tâm dữ liệu đến 

toàn bộ các chi nhánh của một doanh nghiệp.

- Loại bỏ nhiều tác vụ sao lưu không cần thiết và đảm bảo phục hồi chính xác dữ liệu cho các hệ thống máy

chủ Exchange, file cũng như SQL với kỹ thuật sao lưu liên tục.

- Khả năng tích hợp các chức năng về bảo mật, sao lưu và lưu trữ thông qua việc tích hợp các sản phẩm 

hàng đầu của Symantec.

Khôi phục dữ liệu nhanh chóng với kỹ thuật khôi phục mịn (Granular Recovery Technology)

- Khả năng khôi phục đến từng e-mail, thư mục và hòm thư của Exchange

- Khả năng khôi phục đến từng tài khoản và thuộc tính trong Active Directory mà không phải khởi động máy

chủ lại nhiều lần.

- Khả năng khôi phục đến từng tài liệu của SharePoint Server chỉ trong vài giây.

Tích hợp với các ứng dụng của Symantec đảm bảo việc sao lưu và lưu trữ các dữ liệu quan trọng

- Agent mới Symantec Enterprise Vault giúp bảo vệ những bản lưu trữ email, cho phép sao lưu và khôi phục 

nhanh, hiệu quả đối với các kho lưu trữ quan trọng.

- Tích hợp hệ thống cảnh báo an ninh toàn cầu Symantec ThreatCon để thực hiện tự động sao lưu khi

ngưỡng bảo mật của hệ thống bị vi phạm.

- Tích hợp Backup Exec System Recovery để tăng cường bảo vệ hệ thống trước các thảm họa. Hiện đã

hỗ trợ Windows Server 2008.

Bảo vệ toàn vẹn cho hệ thống máy chủ và dữ liệu

Symantec Backup Exec 12.5 cung cấp giải pháp toàn vẹn cho cả 2 chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu 

chỉ thông qua một gói sản phẩm duy nhất. Backup Exec có khả năng hỗ trợ sao lưu và phục hồi bất kể loại dữ 

liệu nào, từ dữ liệu trên các máy chủ file server đến dữ liệu trên máy trạm, hay dữ liệu của các ứng dụng quan 

trọng như: Exchange, SQL, SharePoint. Ngoài ra, khi có sự cố hay thảm họa xảy ra, toàn bộ hệ thống máy 

chủ & máy trạm, cũng nhanh chóng được khôi phục lại.

Được cải tiến để giải quyết các nhu cầu sao lưu ngày càng gia tăng về cả 2 mặt thương mại và kỹ thuật, 

Backup Exec 12.5 đã hoàn thiện công nghệ sao lưu đĩa cứng – đĩa cứng – băng từ cho môi trường 

Windows. Một tùy chọn về quản lý tập trung (Central Admin Server Option) hỗ trợ người quản trị dễ dàng giám

sát hệ thống sao lưu phân tán với nhiều máy chủ sao lưu nằm trên các khu vực địa lý khác nhau. Một thay 

đổi mới của phiên bản Backup Exec 12.5 là bao gồm luôn tùy chọn về sao lưu file đang chạy (Advanced Open

Files Option) và phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery Option) trong bản core và trong các agents cho

Windows nhằm nâng cao hiệu quả khôi phục cho toàn bộ hệ thống máy chủ cũng như dữ liệu.



Công nghệ phục hồi mịn và sao lưu lien tục – khôi phục dữ liệu chỉ trong vài giây

Symantec Backup Exec 12.5 giới thiệu công nghệ phục hồi mịn (Granular Recovery Technology - GRT) cho

các ứng dụng quan trọng như Exchange, Active Directory, SharePoint Server và SharePoint Services – với 

khả năng khôi phục dữ liệu hiệu quả, nhanh chóng từ một bản sao lưu duy nhất. Công nghệ này giúp loại bỏ 

sự cần thiết phải sao lưu từng hòm thư để có thể khôi phục đến từng message. Bên cạnh Exchange, công 

nghệ này cũng được tích hợp trong các agent cho SharePoint, SharePoint Services và Active Directory để khôi 

phục nhanh chóng từng tài liệu, tài khoản người dùng và thuộc tính thông qua một hộp thoại giúp lựa chọn đối 

tượng cần khôi phục. Công nghệ phục hồi mịn của Backup Exec 12.5 cũng trở nên toàn diện hơn.khi sử dụng 

kết hợp với kỹ thuật sao lưu liên tục, với kỹ thuật này, thời gian sao lưu sẽ giảm đi đáng kể, độ tin cậy của dữ 

liệu sao lưu được nâng cao, các điểm khôi phục được tạo sẽ giúp người sử dụng dễ dàng chọn lựa khi 

muốn khôi phục lại dữ liệu mình cần. Kỹ thuật sao lưu liên tục được áp dụng cho các máy chủ chạy trên hệ 

điều hành Windows và các ứng dụng như Exchange, SQL cũng như hệ thống máy để bàn và xách tay của 

người dùng.

Tính xác thực và khả năng tương thích

Symantec Backup Exec sử dụng nền tảng kỹ thuật đã được kiểm nghiệm và chứng thực qua hơn 20 năm. Kiến 

trúc và kỹ thuật của Backup Exec kết hợp chặt chẽ với các chuẩn thiết kế của Microsoft, giúp đảm bảo khả 

năng tương thích 100% với sản phẩm của hãng này. Symantec Backup Exec đã được kiểm chứng với các 

môi trường W indows 2008, 2003 và 2000. Giao diện và hệ thống lịch của Symantec Backup Exec 12.5 giúp

người sử dụng dễ dàng theo dõi và giám sát các công việc sao lưu và phục hồi. Ngoài ra, Backup Exec 12.5

còn đơn giản hóa việc cài đặt với công cụ kiểm tra tính tương thích của hệ thống Pre-Install Environment

Checker, sẽ thực hiện phát hiện các vấn đề mà hệ thống không đáp ứng được so với yêu cầu của phần mềm. 

Với công cụ Job Test Run, Backup Exec 12.5 có thể phát hiện các nguyên nhân có thể gây ra lỗi sao lưu và

thông báo cho người quản trị biện pháp khắc phục. Tất cả các công cụ này sẽ giúp giảm thiểu thời gian và tài

nguyên cần thiết để cài đặt và chạy Backup Exec, đồng thời nâng cao chất lượng sao lưu dữ liệu.

Kiến trúc tin cậy, linh hoạt và hiệu năng cao

Backup Exec tăng cường tính năng bảo mật với thuật toán mã hóa 128-bit và 256-bit AES cho toàn bộ hệ thống 

mạng cũng như cho các thiết bị lưu trữ, do đó, dữ liệu sao lưu luôn được đảm bảo kể cả khi đang được truyền 

cũng như khi đã nằm trong thiết bị lưu trữ. Thêm vào đó, kiến trúc của Backup Exec được thiết kế cho hệ 

thống doanh nghiệp lớn do đó đảm bảo tính linh hoạt cao, tối thiểu lưu lượng trong mạng và tối đa hiệu suất 

của thông lượng. Bộ xử lý tốc độ Symantec Agent Accelerator có trong các agent Windows, Netware, Mac,

Linux và Unix giúp tăng tốc độ xử lý các quá trình sao lưu và phục hồi dữ liệu cho các máy chủ file và cơ sở 

dữ liệu của hệ thống phân tán. Backup Exec cũng giúp đảm bảo việc bảo vệ toàn vẹn cho CSDL Oracle (bao 

gồm RMAN, RAC), DB2, các ứng SAP, thiết bị sử dụng giao thức NDMP, và các hệ thống chạy SAN.

Thông số về hiệu năng của Backup Exec nằm ở khả năng bảo vệ toàn diện cho các hệ thống Windows, bao

gồm cả các hệ thống 64 bit. Khả năng tích hợp với Microsoft Volume Shadow Copy Server và khả năng sao

lưu cho hệ thống ảo đã đưa Backup Exec trở thành sản phẩm sao lưu hàng đầu cho môi trường Windows.



Các thành phần của sản phẩm

Bản quyền cho máy chủ Backup

- Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers

- Symantec Backup Exec 12.5 for Window s Small Business Servers (Standard) -

Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Small Business Server (Premium)

Các agents

- Mới ! Symantec Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructure -

Mới ! Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Virtual Servers

- Mới ! Symantec Backup Exec Remote Media Agent for Linux -

Symantec Backup Exec Agent for Enterprise Vault

- Symantec Backup Exec Agent for Active Directory

- Symantec Backup Exec Agent for DB2 on Windows Servers -

Symantec Backup Exec Agent for Lotus Domino Server

- Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Exchange Server -

Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SQL Server

- Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SharePoint

- Symantec Backup Exec Agent for Oracle RAC on Windows or Linux Servers -

Symantec Backup Exec Agent for Oracle on Windows and Linux Servers

- Symantec Backup Exec Agent for SAP Applications

- Symantec Backup Exec Agent for Windows Systems (AWS)

- Symantec Backup Exec Remote Agent for Linux or UNIX Servers -

Symantec Backup Exec Remote Agent for Macintosh Servers

- Symantec Backup Exec Remote Agent for NetWare Servers

Các options

- Symantec Backup Exec Advanced Disk -Based Backup Option

- Symantec Backup Exec Advanced Open File Option (hi ện đã được tích hợp với license của máy chủ 

Backup và agent cho Windows Systems)

- Symantec Backup Exec Central Admin Server Option

- Symantec Backup Exec Desktop and Laptop Option

- Symantec Backup Exec Intelligent Disaster Recovery Option (hi ện đã được tích hợp với license của máy

chủ Backup và agent cho Windows Systems)

- Symantec Backup Exec Library Expansion Option

- Symantec Backup Exec NDMP Option

- Symantec Backup Exec SAN Shared Storage Option

- Symantec Backup Exec for Windows System Recovery Option

Thành phần quản lý hạ tầng (Infrastructure Manager)

- Symantec Backup Exec Infrastructure Manager 12.5



Các dịch vụ hỗ trợ

Essential Support
Lợi ích:
- Giúp người sử dụng luôn cập nhật được kiến thức mới nhất về các sản phẩm của Symantec, cộng với 

các bản cập nhật và phiên bản nâng cấp mới nhất.
- Tiết kiệm chi phí tối đa cho khach hàng
- Hỗ trợ 24x7 về kỹ thuật từ hệ thống hỗ trợ toàn cầu của Symantec

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ :

Cty TNHH TM PHẦN MỀM TRI THỨC
423/15B8, Lê Đức Thọ , P.16 , Q.Gò Vấp
Tel: 08-22443013 - 62752761 – Fax : 08 54464290
Website : www.banquyenphanmem.com


