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BACKUPASSİST Windows Yedekleme Sistemi

120’den fazla ülkede binlerce işletme,
okul ve kamunun kullandığı yedekleme

çözümü BackupAssist.

Backupassist kolay, hızlı ve Türkçe 
arayüzü ile, sahip olduğunuz 
tüm windows fiziksel ve sanal 
sunucularınızı, e-maillerinizi, sql 
verilerinizi, dokümanlarınızı ve tüm 
sisteminizi yedekleyebileceğiniz bir 
windows yedekleme yazılımıdır.

Mevcut yedekleme taslaklarını 
veya kendi taslaklarınızı kullanarak 
her türlü yedekleme işlemleri için 
kullanabileceğiniz windows yedekleme 
programıdır.

BackupAssist, yedekleme konusunda uzman olmanıza gerek olmadan kolayca 
yedekleme yapmanızı sağlar.
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Tek bir merkezi konumdan birden 
fazla işi ve birden fazla yüklemeyi 

izleyebilir ve yedekleme durumunu 
denetlemek için her gün eposta 
alırsınız.

BackupAssist, yedekleme 
konusunda uzman olmanıza 

gerek olmadan kolayca yedekleme 
yapmanızı sağlar.

RecoverAssist Windows Kurtarma 
Ortamı ile oluşturulan ve 

kurtarılamaz olduğu düşünülen farklı 
donanımlar üzerindeki verileri de 
kurtarmanızı sağlar.

BackupAssist aynı zamanda bir 
açık dosya yöneticisi kullanarak 

çalışır durumdaki dosyalarınızın 
yedeklenmesini sağlar.

Elle müdahale gerekli olduğunda 
yapılması gerekenleri açık ve net 

bir şekilde talimat verebilirsiniz. Sizi 
bilgilendiren net raporlar oluşturur 
ve sizi sorunlar oluşmadan önce 
bildirimlerle uyarır.

Exchange Granular Restore

Exchange posta kutularını geri 
yükleme

RSYNC Remote Protection

İnternet üzerinden yedekleme

SQL Server Protection

Geçmiş bir zamana SQL geri yükleme
ve daha fazlası...

Hyper-V Granular Restore

Hyper-v sanallarından dosya geri 
yükleme

Archive to Tape Protection

Tape ünitelerine yedekleme

Donanımdan bağımsız image alma

Dosya yedekleme (tam ve değişen yedekleme)

SQL Server artırımlı yedekleme

Exchange mailbox yedekleme

Hyper-v yedekleme

Cloud’a Yedekleme

Teyp (Kaset) Ünitesi’ne Yedekleme

Detaylı raporlama ve e-posta uyarıları

SQL database bazında geri yükleme

Bire bir dosya geri yükleme (mirror)

Yedekleme Aygıtı Kontrolü

TrueCrypt ve 256 bit AES şifreleme

İstisnai dosya ve klasör belirtme

Donanımdan bağımsız geri yükleme

Mobil ve web uygulaması ile merkezi yönetim

Bootable Medya oluşturma (CD, DVD, Flash Disk)

Backup

Windows sunucular,
uygulamalar, veri ve
sistemlerin basit ve hızlı
yedeklemesi.

Restore

Exchange, Hyper-V
ve SQL yedekleri için
granüler geri yükleme
araçlarına sahip Geri
Yükleme Konsolu.

Remote

Kullanıcı dostu bir web 
uygulaması aracılığı ile 
yedeklemelerinizi, geri 
yüklemelerinizi,
güncellemelerinizi,
raporlamalarınızı ve 
linanslamalarınızı uzaktan 
yönetim konsolu.

Recover

Akıllı kurtarma aracımız
olan Recover Assist’i
kullanarak benzer ya da 
farklı donanımlara
özelleştirilebilir Bare-Metal
kurtarma.


