Použití produktu: Produkt Veeam Backup & Replication byl vyvinutý specificky pro potřeby virtualizace. Poskytuje rychlé a spolehlivé
obnovení virtualizovaných aplikací a dat pro platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, přičemž sjednocuje zálohování a replikaci
do jediného řešení. Jde o výkonné (zlepšuje dobu zotavení i body obnovení), snadno použitelné (úspora času a odstranění rizik) a cenově dostupné (snížení celkových nákladů na vlastnictví a zvýšení návratnosti investic) řešení. Navíc podporuje zálohování a obnovu bez
potřeby agenta.

Řešení pro zálohování
a replikaci dat
Veeam Backup
& Replication v7
Kategorie: Podnikový software
Veeam Software
www.veeam.com/cz/
Přihlašovatel: Veeam Software
www.veeam.com/cz/vm-backup
-recovery-replication-software.html
výrobce

Popis produktu: Backup & Replication v7 umožňuje plnit cíle spojené s body zotavení a dobou zotavení a poskytuje funkce, jež umožňují okamžitou obnovu virtuálních počítačů během dvou minut, dále zálohu a granulární obnovu pro snapshoty úložiště (vytvoření zálohy a repliky ze snapshotů úložiště, obnovu virtuálních počítačů nebo jednotlivé položky přímo ze snapshotů úložiště) a také funkci
U-AIR (Universal Application-Item Recovery) pro obnovení jednotlivých objektů z libovolné aplikace v jakémkoli operačním systému.
Backup 7 nabízí také integrovanou akceleraci sítě WAN.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Vytváření záložních kopií
■ Zálohování ze snapshotů úložiště (Hyper-V)
■ Obnovení virtuálních počítačů jedním kliknutím
■ Nativní podpora páskových úložišť
■ Integrovaná akcelerace sítě WAN
■ Virtuální laboratoř pro repliky (Hyper-V)
■ Veeam Explorer for Microsoft SharePoint
Cena (bez DPH): 620 eur za procesorovou patici pro Standard Edition,
pro Enterprise Edition je cena 1 000 eur za procesorovou patici a za Enterprise Plus Edition činí cena 1 600 eur za procesorovou patici

Použití produktu: Multifunkční zařízení je vhodné zejména do menších a středních kanceláří. Inkoustové multifunkční řešení nabízí
plně duplexní A3 barevný tisk. Přístroj je dále vybaven dalšími potřebnými kancelářskými funkcemi: faxem, skenerem, síťovým připojením a moderními NFC a Wi-Fi Direct.

Inkoustové multifunkční
zařízení
MFC-J6920DWYJ1
Kategorie: Tisková řešení
Brother
www.brother.cz
Přihlašovatel: Brother
www.brother.cz
výrobce

Popis produktu: Rychlost tisku je až 35 stránek za minutu, maximální rozlišení tisku je 1 200 × 6 000 dpi. Multifunkce má dva zásobníky
papíru až na 500 listů, nabízí přímý tisk z paměťových karet a USB flash disků.
Skener nabízí optické rozlišení až 2 400 × 2 400 dpi a interpolované až 19 200 dpi. Skenuje do e-mailu, OCR, souboru, FTP, síťové složky,
e-mail serveru či paměťových karet.
K ovládání slouží dotykový TFT displej.
Tisknout lze i z nejrůznějších mobilních přístrojů, jako jsou chytré telefony nebo tablety, pomocí technologie AirPrint, Google Cloud
Print, Brother iPrint & Scan nebo Wi-Fi Direct. Tisk z mobilních zařízení usnadňuje i technologie NFC, jejímž prostřednictvím lze tisknout
také a skenovat.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Tisk z mobilních zařízení prostřednictvím technologie NFC a Wi-Fi Direct
■ Automatický oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování až do formátu A3
■ Ekonomicky výhodný tisk
■ Dva zásobníky papíru
■ Vyznačení a kopírování – kopíruje či smaže pouze
oblasti vyznačené červeným perem
■ Vyznačení a skenování – skenuje pouze oblast zvýrazněnou červeným perem
■ Office Doc Creator – konvertuje naskenované dokumenty přímo do MS Office souborů
■ Poznámky – vytvoří užitečné formáty z A4 (šanony,
poznámky na přeložení, řádky atd.), které je možné
skenovat a sdílet
Záruka: 2 + 1 rok (po registraci na www.brother.cz)
Cena (bez DPH): 8 680 Kč

