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CA ARCserve D2D

zabezpiecza serwery
Sudzucker Polska
Spółka akcyjna Sudzucker Polska, będąca częścią europejskiego koncernu Sudzucker,
zdecydowała się na wdrożenie systemu ochrony plików, e-maili i baz danych firmy CA
Technologies. Rozwiązanie CA ARCserve D2D spełniło wysokie wymagania klienta,
umożliwiając uproszczenie administracji i zapewniając najwyższej klasy bezpieczeństwo
w codziennej pracy.
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irma potrzebowałasprawdzonego,
łatwego w obsłudze systemu do za
bezpieczenia działania ok. 30 ser
werów fizycznych w oddziałach i centrali
oraz maszyn wirtualnych pracujących na
platformie Microsoft Hyper-V. Ochroną
miały być objętewszystkie kluczowe dane
znajdujące się na serwerach MSWindows
Server, MS SQL Server oraz MS Exchange
Server. Przyjęto założenie, że oprogramo
wanie musi zapewniać szybkie odzyska
nie w pełni działającej maszyny fizycznej
i wirtualnej, pojedynczych obiektów baz
MS SQL Server oraz skrzynek poczto
wych i pojedynczych e-maili z serwera
pocztowego MS Exchange. Dodatkowo
nowe rozwiązanie powinno umożliwiać
odzyskanie serwera fizycznego, jako ser
wer wirtualny, i wykonywać backup da
nych na dyski współdzielone w sieci
Ethernet z zachowaniem centralnego za
rządzania procesami składowania i odzy
skiwania danych w centrali, jak również
we wszystkich oddziałach.
Podczas analizy możliwości przetesto
wano rozwiązania do klasycznego back
upu CA ARCserve Backup oraz Syman
tec Backup Exec, a także dedykowane

rozwiązanie do backupów na dyski z wy
korzystaniem kopii migawkowych CA
ARCserve D2D. Po dokładnych testach
zdecydowano o wdrożeniu w centrali
i wszystkich oddziałach firmy oprogra
mowania CA ARCserve D2D, które speł
niało wszystkie przyjęte założenia.

Sudzucker Polska jest częścią europejskiego koncernu Sudzucker, naj
większego producenta cukru w Europie. Obecnie Sudzucker Polska produkuje cukier
w pięciu cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Strzyżów i Świdnica. Głównym
produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną od 13 lat na polskim rynku mar
ką „Cukier Królewski", którą w 2012 r. konsumenci uznali za najbardziej rozpoznawalną
w swojej kategorii i wyróżnili Złotym Laurem Konsumenta. Siedziba firmy i zarządu mie
ści się we Wrocławiu, a sprzedażą i promocją zajmuje się biuro handlowe w Krakowie.

ARCserve D2Dumożliwia tworzenie ko
pii maszyn fizycznych uruchamianych bez
pośrednio z macierzy podłączonej przez
Fibrę Channel (FC). Odtwarzanie takich
serwerów możliwe jest zarówno na ma
cierzy dyskowej FC, jak i na innych typach
dysków. W trakcie testów okazało się, że
rozwiązanie ARCserve D2D bez problemu
przeprowadza proces odbudowy serwerów
uruchamianych z macierzyFC, a rozwiąza
nia konkurencyjne mają z tym kłopot.
Wdrożenie przeprowadzała firma RAFcom, która specjalizuje się w rynku sys
temów zabezpieczania i ochrony danych
elektronicznych.
-ARCserveD2D dzięki wykonywaniu ko
pii bezpieczeństwa wolumenów dyskowych
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