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Informacja prasowa, 14.11.15 r. 

 
Aruba i Acronis z innowacyjną usługą Cloud Bare Metal Backup 

(ew. Technologia obrazu pomoże w kopiach zapasowych) 
 

Nowa usługa dedykowana użytkownikom Private Cloud, pozwala na bezpieczne tworzenie kopii  
zapasowych vApps oraz VMS  w technologii Acronis przy pomocy prostego i intuicyjnego panelu 

sterowania 

 
 

 
Aruba S.p.A. (www.arubacloud.com), światowy lider w webhostingu i usług poczty e-mail oraz 
Acronis (www.acronis.com), dostawca nowej generacji oprogramowania do ochrony danych, 
udostępniają wspólnie nową usługę - Cloud Bare Metal Backup. Dzięki synergii obu marek, od dziś 
klienci Private Cloud mogą wykonywać pełne kopie zapasowe swoich wirtualnych maszyn (VMS), 
pracując na prostym i funkcjonalnym panelu sterowania. Usługa bazuje na autorskiej technologii 
obrazów Acronis, pozwalając na bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych. 
 
“Cloud Bare Metal Backup to narzędzie idealne dla firm, które poszukują sprawdzonych i 
efektywnych  rozwiązań z zakresu pełnego bezpieczeństwa danych” – mówi Stefano Cecconi, CEO 
Aruba. „Nasza nowa usługa pozwala zarządzać kompleksowo różnego rodzaju hypervisorami, w 
wirtualnym otoczeniu, bez konieczności instalowania dodatkowych programów czy indywidualnych 
VM, które wymagałyby ochrony” – dodaje. Co więcej, Cloud Bare Metal Backup może być używane 
jako dodatek do Cloud Backup, a to – dzięki połączeniu obu usług – zapewnia użytkownikowi 
całkowitą ochronę wirtualnych maszyn: począwszy od pełnego obrazu VM aż do poziomu aplikacji i 
systemu plików.  
 
Dane pod pełną kontrolą 
 
Nowa usługa Aruba wykorzystuje unikalną technologię Acronis AnyData Engine, mając na celu 
przede wszystkim usprawnienie procesu tworzenia kopii zapasowych vApps i maszyn wirtualnych 
(VMs) w biznesie. Pełną kontrolę nad danymi, zapewnia prosty w obsłudze i intuicyjny panel 
sterowania, który umożliwia: 

• Ustawianie preferowanych harmonogramów i czasu ich trwania 
• Przywracanie zarówno całej maszyny, jak i jej pojedynczych plików  
• Zmiana konfiguracji przywróconej maszyny wirtualnej, przy jednoczesnej modyfikacji: 

ustawienia sieci, nazwę hosta, procesora i pamięci lub można sklonować maszynę na nowy 
VAPP. 
 

http://www.acronis.com/it-it
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Usługa jest dostarczona z możliwością “granulizacji” pojedyńczej maszyny wirutualnej i zapewnia 
200GB miejsca na każdej maszynie. Technologia kopii zapasowych zintegrowana jest z 
hypervisorem usługi Private Cloud oraz z mechanizmami ochrony oferowanymi przez VMware, co 
gwarantuje pełną spójność i wydajność procesów. Technologia współdziała również z Microsoft’s 
VSS, co zapewnia integralność na poziomie aplikacji. 
 
„Dzięki współpracy z Aruba, możemy zaprezentować nową usługę, która w pełni realizuje nasze 
cele - zapewnienie klientom kompletnego rozwiązania w dziedzinie przechowywania i zapisywania 
kopii zapasowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa” – mówi Jakob Olsen, Vice President & 
Managing Director,Europe. „Cloud Bare Metal Backup zapewnia wielopoziomowy, samoobsługowy 
system back-up'u w środowisku multi-tenant oraz umożliwia odtwarzanie awaryjne (DR), co 
pozwala tworzyć kopie zapasowe w modelu BaaS” – wyjaśnia. 
 
 
Więcej szczegółów na: https://www.arubacloud.pl/private-cloud/cloud-bare-metal-backup.aspx 
 

Aruba Group 

Aruba Group leverages support from Aruba S.p.A. founded in 1994. Italian Group Aruba S.p.A. has 
established leadership status in a number of countries for its hosting, certified email and domain 
name registration services. The company has also acquired over 15 years' experience in data centre 
construction and management, dedicated server solutions, outsourcing and cloud computing. With 
over two million customers, Aruba has already conquered Italy and Eastern Europe, with a 
commanding position in the Czech Republic and Slovakia, and strong presence in Poland and 
Hungary. The quality of the services available, its technological expertise and its high customer 
relationship standards are just some of the assets enabling Aruba S.p.A. to be among Europe's Top 
5 hosting providers and the world's Top 10 hosting providers. 
 
For more information about Aruba, visit the website at https://www.arubacloud.pl/; 
https://www.aruba.it/en/home.aspx 
 
 
About Acronis  

Acronis sets the standard for New Generation Data Protection with backup, disaster recovery, and 
secure file sync and share solutions supporting hybrid cloud environments. Powered by the Acronis 
AnyData Engine and set apart by its image technology, Acronis delivers easy, complete and safe 
file access and sharing as well as backup and recovery of all files and entire systems across any 
environment—virtual, physical, cloud and mobile. Founded in 2003, Acronis protects the data of 
over 5 million consumers and 500,000 businesses in over 145 countries. For additional information, 
please visit www.acronis.com. 

https://app.getsignals.com/link?url=http%253A%252F%252Fwww.acronis.com%252F&ukey=agxzfnNpZ25hbHNjcnhyGAsSC1VzZXJQcm9maWxlGICAgMKgv6UKDA&k=1e5bb5f7-211c-405c-c559-a3dec260227b
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Kontakt dla mediów: 

 
 

Acronis 
Julia Zeisberger 
Senior PR Manager Europe 
julia.zeisberger@acronis.com 
Tel.: +49 89-6137284-258 

 
 

Przedstawiciel agencji ARUBA S.p.A. 
Press Office  

Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena (AR) 
ITALY 

Email: ufficio.stampa@staff.aruba.it 
www.aruba.it 
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