
REVIRT365
Zálohování všech dat z Microsoft 
365
Zálohujte vaše data v Microsoft 365 prostřednictvím přehledného 
webového portálu.



Co je ReVirt365?

ReVirt365 je jedna z našich čtyř služeb 

v sadě ReVirt Business Protection Suite.

ReVirt365 pro Microsoft Office 365 eliminuje 

riziko ztráty přístupu k vašim datům v Office 

365 (e-mail, kalendář, kontakty, OneDrive 

a SharePoint) a zajišťuje dostupnost pro 

vaše uživatele. Můžete zvolit potřebnou 

dobu uchovávání a naplánovat nejvhodnější 

čas zálohování. A nejlepší je, že v případě 

potřeby můžete provést obnovu.

Když máte nainstalovaný software Veeam, můžete začít testovat naši sadu Business

Protection Suite. Sada Business Protection Suite je určena pro podniky, které chtějí

zajistit prostředí s vysokou dostupností.

Sadu ReVirt pro ochranu dat jako službu nabízí a podporuje společnost any.cloud. Je

to dánská společnost se smlouvami SLA na bázi standardů ISO 27002 a ISAE3402,

které potvrzují kvalitu její nabídky jako poskytovatele cloudových služeb. Tato služba

je navíc připravena na nařízení GDPR, protože splňuje 100 % požadavků Obecného

nařízení o ochraně osobních údajů.

Cloud Connect
Prostřednictvím společnosti any.cloud, která je poskytovatelem cloudových služeb

společnosti Veeam (Platinový partner VCSP) jsou produkty Veeam Cloud Connect

Backup a Veeam Cloud Connect Replication k dispozici ve více než 60 datových

center po celém světě. Díky těmto více než 60 datovým centrům se služba ReVirt

stala mezinárodní nabídkou a dnes je poskytována ve více než 45 zemích po celém

světě, včetně Asie, Afriky, Evropy, Austrálie, Severní Ameriky i Jižní Ameriky.

ReVirt je zkratka ze slov Reverse Virtual, což znamená vrácení věcí do stavu před 

ztrátou dat. ReVirt obsahuje šifrování a dokumentaci a skvěle se hodí k dosažení 

pravidla ochrany dat 3-2-1-0.

Balíček ReVirt od společnosti any.cloud nabízí dostupnost i zabezpečení. Noví

uživatelé mohou začít ihned díky našemu modulu pro okamžité zpřístupnění. Stačí

se zaregistrovat pomocí e-mailu a během několika minut obdržíte všechny

požadované informace.

ReVirt: Business Protection Suite

https://www.veeam.com/cz/vm-backup-recovery-replication-software.html
http://www.anycloud.cz/
https://www.veeam.com/cz/cloud-connect.html
cz.revirt.global
https://www.veeam.com/blog/cz/how-to-follow-the-3-2-1-backup-rule-with-veeam-backup-replication.html
https://www.veeam.com/blog/cz/how-to-follow-the-3-2-1-backup-rule-with-veeam-backup-replication.html


Proč potřebujete zálohovat vaše data v Microsoft 365?

Se sadou Microsoft Office 365 může váš podnik fungovat kdekoli a kdykoli, aniž by

musel hostovat vlastní e-mailovou infrastrukturu či úložiště pro soubory. Získáte také

skvělý způsob, jak minimalizovat lokální zátěž a uvolnit vaše IT zdroje. Microsoft

poskytuje svoji infrastrukturu, zajišťuje dostupnost služeb, ale nenese odpovědnost
za data.

Data uložená v Microsoft 365 jsou vaše data – vy je máte pod kontrolou – a jen vy 

máte odpovědnost za jejich ochranu. A proto potřebujete řešení pro zálohování dat 

uložených v Microsoft 365! A služba ReVirt je tím správným řešením, které po celém 

světě zajišťuje bezpečné a spolehlivé uchování dat Microsoft 365.

Hlavních 5 důvodů pro zálohování Office 365

Jaká data dokáže řešení 
ReVirt 365 zálohovat?

 Emaily 

( a to včetně sdílených 

poštovních schránek)

 Kalendáře

 Kontakty

 Teams

 OneDrive

 Sharepoint

Postará se společnost 
Microsoft o všechno? 

Ne, nepostará. Microsoft 

zabezpečuje jen „fungování“ 

infrastruktury, ale odpovědnost 

za data zůstává na zákazníkovi. 

A proto musí zákazníci 

zajišťovat jak ochranu, tak 

dlouhodobé uchovávání svých 

dat uložených v Microsoft 365.

Náhodné 
vymazání

Zásady 
uchovávání

Odcházející 
zaměstnanci

Vnější 
hrozby

Výpadky



Služba zahrnuje 3 oddělené webové moduly:

Funkce modulu pro správce portálu

• Sledování počtu uživatelů a úložišť

• Různé doby uchovávání

• Přidávání nových partnerů a zákazníků

• Přidávání nových správců

• Všechny činnosti jsou protokolovány

• Nastavení a monitorování úloh zálohování

• Více uživatelů může e-mailem dostávat zprávy o úlohách a varováních

• Pro data záloh lze vybrat zeměpisné umístění (10 zemí)

Funkce modulu pro obnovu

• Přímé obnovení do poštovních schránek, kalendářů a kontaktů, do 

úložiště OneDrive a SharePoint

• Obnovení nahradí stávající data jen v případě, že skutečně v cílovém 

umístění chybí

• Možnost adaptivního obnovení pro rychlejší obnovu

• Funkce obnovení správce

• Rozsáhlé protokolování

Funkce modulu pro uživatelské obnovení

• Přihlášení uživatele vlastním uživatelským jménem pro Microsoft 365
• Možnost rychlé a snadné obnovy dat z vlastní e-mailové schránky uživatele 

bez nutnosti kontaktovat IT podporu

V modulu správce jsou k dispozici různé úrovně přístupu ke službám portálu, takže

můžete k datům a službám ReVirt 365 přistupovat z pozice partnera nebo zákazníka, vždy

s příslušnými přístupovými funkcemi.

Služba neukládá žádné informace ani hesla. Pro přístup k datům v Microsoft 365 využívá

základní nebo komplexní (MFA) ověřování společnosti Microsoft.

Se službou ReVirt365 můžete jako partner spravovat ReVirt účty svých zákazníků a jejich

aktivity,

snadným, přímočarým a intuitivním způsobem. Získáte tak rozsáhlý přehled

o realizovaných zálohách, počtu využívaných licencí a funkčnosti zálohování.

Webový portál pro správu ReVirt365



Webový portál pro správu ReVirt365

Přizpůsobení dle potřeb
Služba ReVirt365 je vytvořena pro vás a vy rozhodujete, co, kdy a kde, 

protože portál nabízí následující:

• Přizpůsobitelná doba uchovávání dat a frekvence zálohování

• Snadná konfigurace přes web a nepřetržitá dostupnost služby

• Automatizované zálohování sady Office 365 nakonfigurované tak, 

aby splňovalo vaše cíle RTO a RPO

• Snadné a bezpečné možnosti obnovení

• Možnosti volby umístění dat záloh

3 měsíce zálohování ZDARMA

pro všechna vaše data Office 365!

Pošlete e-mail na adresu:

js@anycloud.dk


