Cloud Failover Appliance
Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster
Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer
på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten.
Med CFA kan du:
• Forøge oppetid
• Reducere hardware omkostsninger
• Beskytte dine fysiske og virtuelle miljøer

CFA giver dig ro i sindet, med viden om at din virksomhed
ikke bare er sikret og sikker, men også altid er tilgængelig.

Hvad gør CFA anderledes?
CFA har de bedste funktioner, der findes i en millionkroners virksomhedsløsning, og gør dem overkommelige for
enhver virksomhed. Kombination af skyen kraft med intelligent software er, den måde CFA fjerner dyr hardware
og komplekse trin fra DR-ligningen for at levere hurtig failover.
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Hvordan det virker
CFA er en tynd cloud-edge enhed, der cacher og gemmer dine mest kritiske data på stedet og arkiverer resten i skyen sammen med en kopi af dine data på stedet. Self-service failover funktionalitet er aktiveret ved et tryk på en knap, og
det intelligente software og skyen gør resten.
Få din virksomhed tilbage til livet på minutter med mindre hardware, kompleksitet og træningsomkostninger. CFA
leveres som et virtuelt eller fysisk apparat og omfatter alle virksomhedens feature som, du forventer: WAN acceleration,
data deduplication og kryptering af militær grade.
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Tænker du, at du ikke kan have lokal og sky gendannelse i en
løsning? Med CFA kan du. Du kan failover en enkelt virtuel
maskine (VM), applikationer og servere - lokalt eller i skyen på
få minutter. CFA minimere Disaster Recovery omkostninger og
tilbyder enkel og hurtig restitution af systemer og data.

Når andre siger få mere hardware, siger CFA få mere cloud.
CFA forstår, at ikke alle data har brug for et dyrt lokalt lager og
overfører intelligent data til skyen baseret på regler, du har
indstillet, så du behøver ikke skalere DR med ekstra hardware.

• Maksimere alle lager hardware-kroner
• Få lavere omkostninger til hardware
• Undgå store opgraderinger

Det der gør Trustbox så kraftfuld er dens failover muligheder,
samt dens evne til at komme ind i ethvert miljø og opfylde
enhver implementering

• Implementér fysisk og virtuel
• Beskyt ethvert OS- og enhedslager
• Opbevar i enhver form for cloud
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Transformer din virksomhed
uden at forstyrre den
Trustbox CFA, Hurtig failover der har evnen til at komme ind i ethvert miljø og opfylde ethvert implementeringsbehov.

HURTIG TIL AT MØDE
RPO / RTO MÅL
Bekymret for cloud performance? CFA leveres med unik WAN
accelerationsteknologi, der flytter data til og fra skyen, så du
kan starte flere VM'er samtidig med at levere rigtig hurtig
cloud failover for øget oppetid, hurtig opsving samt reducerede
netværk omkostninger.

CFA integrerer nemt med en række fjernstyringssystemer
(RMM), hvilket betyder færre værktøjer. CFA viser og
styrer information fra alle dine mobile enheder, desktops
og bærbare computere, fysiske og virtuelle servere på et
enkelt webbaseret dashboard.

ARBEJD I ENHVER CLOUD

BESKYTTER ALT
Træt af at styre et ulige af DR, backup og arkivløsninger?
Vi forstår dig godt, derfor giver CFA fuld opsving, backup
og arkivering til enhver enhed, server og OS, herunder:

•
•
•
•

DIT, VORES ELLER ET ANDET
MANAGEMENT SYSTEM

Fysiske og virtuelle servere (med agent fri backupp og DR)
VMware og Hyper-V ready
Desktops, laptops, og mobil enheder
100 + OS typer og versioner (Windows, Mac, Linux, etc)

Vores sky, din sky eller offentlig sky, med CFA er der frihed
til skyvalg - ingen leverandør der låser dine data inde.
Integrere problemfrit med dine eksisterende backup- og
cloud-investeringer og forbedre din implementerings tid
fra dage til minutter. Vores sky giver data suverænitet
med 15 datacentre over hele verden.
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Eliminere bekymringer:
Nemt og økonomisk
CFA leverer en enterprise-grade løsning til sikker failover som enhver virksomhed kan være med på - alt sammen i en
løsning uden alle hardware og kompleksitet omkostninger.
Med CFA's unikke muligheder, behøver du ikke længere at frygte, om du kan fortsætte med at drive din virksomhed, når
servere fejler eller en katastrofe rammer. Du modtager cloud-skala og enterprise-grade uptime langt ud over hvad en
on-premise tilgang kan tilbyde samt langt billigere.
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Om Trustbox
Trustbox er en udbyder af de mest kraftfulde Disaster Recovery løsninger i verdenen. Grundlagt i 2014, har selskabet til formål at
give alle virksomheder evnen til at komme sig fra en katastrofe - hurtigt, nemt og billigt. Kombination af intelligent software med
skyens kraft er, måden at Trustbox springer DRaaS prisbarrieren uden kompleks og dyr hardware, der gør det muligt for enhver
virksomhed at genoprette operationer på minutter ved et tryk på en knap. Trustbox giver virksomheder overbevisningen til at
håndtere det uventede ved at give mindre nedetid, større sikkerhed og tilgængelighed 24/7.

Hvert år identificerer Gartner nye Cool Vendors inden for centrale teknologiområder og udgiver en række forskningsrapporter, der
fremhæver disse innovative leverandører og deres produkter og tjenester. Trustbox' partnerskab er blevet udpeget som en "Cool
Vendor" for virksomhedskontinuitet og Disaster Recovery i 2015.
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