
Veškeré komponenty zálohovacích balíčků OG backUp jsou navrženy tak, aby Vám umožnily:
• jednoduché a samoobslužné zálohování systémů a dat 
• snadnou obnovu dat a systémů při haváriích 
• při růstu firmy systém postupně rozšiřovat a přizpůsobovat bez narušení chodu.

Další výhodou balíčků OG backUp, které jsou vybudovány na špičkových technologiích IBM, je 
možnost optimalizace pro prostředí různých firem, jejich snadná dostupnost a krátká dodací 
lhůta. Balíčky OG backUp mají zvýhodněnou cenu, okamžitý non-stop servis a prodlouženou 
záruční dobu. Pro nákup lze využít zvýhodněné financování.

Zálohovací balíčky se software IBM Tivoli pro firmy všech
velikostí.

OG backUp - Outsourcing
Máte cenná data, ale nechcete investovat do zálohovacích zařízení?
Potřebujete se na zálohu spolehnout ?
Nemáte správce IT a potřebujete zálohovat samoobslužně a jednoduše ?
Jste větší firma a potřebujete mít zálohy uloženy mimo sídlo společnosti ?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Vaše data budou zálohovacím SW automaticky přenášena do pronajatého prostoru v datovém 
centru OG. Zálohy budou přenášeny v šifrované podobě po internetu po libovolném datovém 
připojení – ADSL, kabelová TV, CDMA, GPRS ad. Zálohy mohou být současně umístěny jak na 
místním disku jednotlivé stanice pro okamžitou obnovu v případě SW závady nebo chyby 
uživatale, tak i ve vzdáleném úložišti pro případ závady nebo i třeba zcizení hardware.

OG backUp - SoHo
Máte málo místa na lokálních discích nebo chcete svá data jednoduše sdílet ?
Potřebujete rychle a samoobslužně zálohovat ?
Potřebujete mít možnost data okamžitě obnovit ?
Nemáte správce IT a zálohování a obnova musí být jednoduchá ?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Do vaší ethernet sítě bude připojen LAN disk. Data budou prostřednictvím LAN disku 
sdíleny pro skupiny uživatelů. Zálohy budou prostřednictvím SW IBM Tivoli CDP automaticky 
přenášeny do sdíleného prostoru. Volitelně mohou být data replikována do datového centra 
OG prostřednictvím služby backUp outsourcing, pro případ havárie LAN disku, sítě apod.

PROČ OG backUp - SoHo?
• snadné a automatické zálohování
• zálohy jsou okamžitě a rychle dostupné po místní síti LAN 
• obnova dat je rychlá a intuitivní, není potřeba správce sítě 
• nízká cena za kvalitní řešení s predikcí závad a zajištěným servisem

IMPLEMENTACE
OG backUp outsourcing – implementace obvykle obsahuje instalaci LAN disku do ethernet 
sítě. Vytvoření příslušných přístupových práv a sdílených prostorů pro uživatele. Instalaci IBM 
Tivoli CDP na jednotlivé stanice,  vytvoření a implementaci zálohovacích politik, propojení SW 
s LAN diskem a zaškolení uživatelů.

OG  backUp

PROČ OG backUp - Outsourcing?
• snadné a automatické zálohování
• zálohy v datovém centru umístěny bezpečně v RAID diskovém poli a zálohovány na pásku
• zálohy jsou umístěny mimo sídlo firmy a tedy odolné vůči lokálním problémům, kdy
 mohou být zničeny jak aktivní data, tak i zálohy – požár, zcizení, el. přepětí apod.
• nevyžaduje nákup žádného hardware ani údržbu systému správcem sítě
• obnova dat je rychlá a intuitivní

IMPLEMENTACE
OG backUp outsourcing – implementace obvykle obsahuje vytvoření příslušného datového 
prostoru vč. přístupů v OG datovém centru, instalaci IBM Tivoli CDP na jednotlivé stanice,  
vytvoření a implementaci zálohovacích politik, propojení SW s datovým centrem a zaškolení.  

Typické ceny:
1 PC nebo notebook, prostor 200 MB, IBM 
Tivoli CDP, zaškolení 
• 1700,- Kč + 600,-Kč/ročně

5 PC nebo notebooků, prostor 1GB, 5x IBM 
Tivoli CDP, zaškolení 
• 6900,- Kč + 1200,-Kč/ročně

Typické ceny:
5 PC nebo notebooků, sdílený LAN disk 250 
GB, 5x IBM Tivoli CDP, instalace,  zaškolení
• 11 900,- Kč

20 PC nebo notebooků, sdílený LAN disk 
500GB, 20x IBM Tivoli CDP, instalace, zaškolení 
• 29 500,- Kč



OG backUp - SMB
Potřebujete spolehlivě a samoobslužně zálohovat firemní stanice a notebooky?
Potřebujete vyřešit zálohování dat a systémů na serverech?
Potřebujete vysoce dostupný zálohovací systém s RAID polem?
Potřebujete mít možnost data okamžitě obnovit?
Nemáte správce sítě a potřebujete zálohovací systém se zajištěným servisem?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Do vaší ethernet sítě bude připojeno RAID diskové pole. Data ze stanic budou zálohovány 
prostřednictvím sw IBM Tivoli CDP. Data a systém na serverech budou zálohovány 
prostřednictvím sw IBM Tivoli Storage Manager. Volitelně mohou být data replikována do 
datového centra OG prostřednictvím služby OG backUp outsourcing, pro případ havárie 
diskového pole nebo např. živelné pohromy.

PROČ OG backUp - SMB?
• snadné a automatické zálohování serverů a stanic na diskové RAID pole
• zálohy jsou okamžitě a rychle dostupné po místní síti LAN 
• obnova dat je rychlá a intuitivní, není potřeba správce sítě 
• nízká cena za kvalitní řešení s vysokou dostupností, predikcí závad a zajištěným servisem

IMPLEMENTACE
OG backUp SMB – implementace obvykle obsahuje instalaci RAID diskového pole. Instalaci 
zálohovacích sw IBM Tivoli CDP na stanice a IBM Tivoli TSM na servery. Vytvoření a implementaci 
zálohovacích politik, propojení SW s diskovým polem a zaškolení uživatelů. Volitelně 
implementace propojení s OG datovým centrem a službou OG backUp outsourcing.

OG backUp - Enterprise
Potřebujete zajistit centrální správu dat stanic a serverů pro různá prostředí?
Potřebujete optimalizovat diskovou kapacitu?
Nevíte si rady s archivací velkého množství dat?
Potřebujete data archivovat dlouhodobě?
Zabírá Vám správa dat a zálohování příliš mnoho času a přetěžuje Vaši firemní síť?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Zkušení IT specialisté OG posoudí potřeby Vaší firmy a stávající infrastrukturu. Na základě 
analýzy navrhnou nejvhodnější řešení pro správu dat, jejich zálohování a archivaci. Po akceptaci 
řešení OG systém – hardware i software naimplementuje.

PROČ OG backUp - Enterprise?
 • komplexní řešení od zkušených profesionálů se znalostmi implementací 
v heterogenních prostředích
• špičkové technologie od IBM : hardware i software
• úspora médií, bezpečnost, nízká zátěž serverů a sítí, vysoká dostupnost a centrální správa
• nízká cena za kvalitní řešení s vysokou dostupností, predikcí závad a zajištěným servisem
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Orange & Green - 18 zastoupení v celé České republice
Centrála společnosti: Tylova 27, 301 00 Plzeň, tel: 377 329 475, tel: 222 324 549, e-mail: og@og.cz 

Typické ceny:
20 PC nebo notebooků, 1 server, RAID 5 dis-
kové pole 1 TB, 20x IBM Tivoli CDP, 1x IBM 
Tivoli TSM, instalace a zaškolení 
 • 69 900,- Kč

50 PC nebo notebooků, 3 servery, RAID 5 
diskové pole 1,5 TB, 50x IBM Tivoli CDP, 3x 
IBM Tivoli TSM, instalace a zaškolení 
• 137 800,- Kč

Proč Orange & Green ? 
Orange & Green je předním dodavatelem 
informačních technologií v ČR. OG zvolili 
klienti z řad významných podniků i státních 
organizací. 
Reference najdete na www.og.cz.

Regionální 
zastoupení

IMPLEMENTACE
OG backUp Enterprise – implementace „na 
klíč“ obvykle obsahuje analýzu současného 
prostředí, variantní návrhy řešení, instalaci 
a implementaci odsouhlaseného návrhu 
řešení (backup serverů, diskových polí, 
páskových knihoven, software apod.), 
vytvoření a nastavení zálohovacích 
politik, zaškolení správce sítě a uživatelů. 
Volitelně implementace propojení s OG 
datovým centrem a službou OG backUp 
outsourcing

Typické ceny:
Ceny jsou kalkulovány na míru prostředí 
zákazníka. Možnost výhodného finan-
cování.

www.og.cz 


