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Co TO jest?

BackBox to „stosunkowo” proste narzędzie do 
wykonywania backupu wszelkich urządzeń podłączonych 
do sieci

Każde zarządzalne urządzenie podłączone do sieci może 
być „BackBox’owane”

„Gdybyśmy wyobrazili sobie podłączony do sieci czajnik elektryczny, 
przewodowy lub bezprzewodowy, a byłby zarządzalny, to również 

mógłby być BackBox’owany.”



Backup wszystkich składników 
heterogenicznej sieci

Intuicyjny interfejs, weryfikacja i raportowanie



Cechy BackBox

• Automatyzacja backupu oraz odtworzenia z backupu

• Jedna konsola dla wszystkich backup’owanych urządzeń 

• Weryfikacja integralności backup’ów

• Szyfrowanie kopii konfiguracji

• Porównywanie wersji konfiguracji do 50 wersji wstecz dla każdego 
backup’owanego urządzenia

• Powiadamianie o efekcie wykonania backupu oraz o zmianach w 
konfiguracjach

• Multi-Tenant



Cechy BackBox (c.d.)

• Automatyzacja upgreade’u urządzeń

• Inwentaryzacja urządzeń

• Monitorowanie stanu urządzeń 

• Monitorowanie procesu backupu

• Raportowanie

• Intuicyjny interfejs użytkownika oraz Dasboard

• Łatwość dopisywania nowych urządzeń – SNMP, skrypty

• Badanie zgodności konfiguracji ze wzorcami (Compliance)

• Monitoring aplikacji i procesów (CheckPoint)
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Disaster Recovery

• Powrót do pełnej funkcjonalności systemu po awarii

• Backup wielu typów urządzeń w pojedynczej konsoli

• Procedury przywracania urządzeń po awarii

• Monitoring parametrów systemowych

• Właściwy backup i jego niezaprzeczalność



Business Continuity

• Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci

• Aktualizacja danych o środowisku

• Alarmowanie o niedostępności zasobów

• Zgodność konfiguracji urządzeń z założeniami

• Polityki dotyczące podnoszenia wersji oraz restartów

• Monitoring aplikacji i procesów



Zarządzanie infrastrukturą IT

• Możliwość zarządzania dużą ilością urządzeń z jednego miejsca

• Wsparcie dla setek producentów

• Automatyczne polecenia

• Aktualizacje konfiguracji 

• Aktualizacje oprogramowania

• Raporty z przeprowadzanych działań

• Raporty zmian w konfiguracjach

• Badanie zgodności konfiguracji ze wzorcami (Compliance)

• Monitoring aplikacji i procesów (CheckPoint)



Architektura rozwiązania

• Konsola Management’owa

• Agenci backup’u

• HA konsoli MGMT

• Role Base Access Control

• Możliwość tworzenia grup urządzeń i lokalizacji

• Synchronizacja z serwerami tożsamości (RADIUS, LDAP)

• Szyfrowanie woluminów oraz plików z backupem
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Przewaga BackBox

W jaki sposób, w dzisiejszych 
czasach wykonywane są kopie 
bezpieczeństwa różnorodnych 
urządzeń sieciowych?

… i co na to BackBox?
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3 minuty o TCO

Manualny backup jednego urządzenia sieciowego np. przełącznika wraz 
ze zmianą nazwy pliku oraz skopiowaniem pliku do odpowiedniego 
podkatalogu trwa przeciętnie ok. 2-5 min

Przy 100 urządzeniach sieciowych czas ten zwiększa się do minimum 
200-1000 minut, czyli od 3 do 17 godzin!

Backup 100 urządzeń za pomocą BackBox może zająć od 1 do 0 min
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3 minuty o TCO

Ile ciekawszych rzeczy może wykonać specjalista IT w tym czasie?

Czy wykonując backup ręcznie wykonujemy weryfikację poprawności 
pliku?

Ile czasu zajmuje porównanie dwóch wersji konfiguracji?

Ile czasu zajmie porównanie wielu wersji konfiguracji wielu urządzeń?

…

Ile kosztuje czas wykonywania takich operacji manualnie?



Wymagania sprzętowe

Intel CPU (dual core)

Disk space: 250GB (estimated for 6 months of backups)

Memory: 2GB

At least one network interface card (NIC)

CD-Rom drive (for physical hardware)

Supported HBA card: Emulex LP10000



Licencjonowanie

Complex license Network license

• Firewall • Switche

• VPN Gateway • Routery

• SIEM • Centrale telefoniczne

• AntyMalware (APT) • Multipleksery

• Hosty wirtualizacyjne

Backbox licencjonowany jest per ilość urządzeń w 
zależności od klasyfikacji (typu) 



TOP10 BackBox
• Automatyczny Backup i odzyskiwanie

dla wszystkich urządzeń sieciowych i 
rozwiązań bezpieczeństwa

• Wsparcie „z pudełka” dla ponad 100
wiodących produktów sieciowych i 
bezpieczeństwa

• Gwarancja dodania wsparcia dla 
urządzenia w 48 godzin

• Automatyka – automatyczna 
inwentaryzacja, procedury 
przywracania systemów oraz kontrola 
wewnętrzna

• Niezaprzeczalność konfiguracji 
Uszkodzone i niewłaściwe pliki 
konfiguracyjne są odrzucane, a fakt 
raportowany. 

• Szyfrowanie backupów

• Zautomatyzowane zadania 
administracyjne wykonywane na wielu 
urządzeniach jednocześnie zmieniają 
sposób pracy administratorów 
oszczędzając ich czas

• Bezpośredni dostęp do konsol urządzeń 
oraz predefiniowane i konfigurowalne 
kontrolki sprawiają, że można BackBoxa
użyć również jako elementu systemów 
utrzymania Ciągłości Biznesu (Business 
Continuity)

• Multi Tenant Role Based Access Control

• Łatwość dodawania nowych urządzeń



Multi-Vendors





Podsumowanie

BackBox jest jedynym rozwiązaniem, które kompleksowo wykonuje 
backup urządzeń sieciowych w środowiskach heterogenicznych, 
weryfikuje, powiadamia i raportuje za pomocą przyjaznego interfejsu 
użytkownika

Wymierną wartością BackBox jest oszczędność czasu = pieniędzy w 
procesie backupu urządzeń sieciowych zarówno w codziennych 
procesach administracyjnych, jak i odtwarzania podczas awarii
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Dziękuję za uwagę



Vemi Sp. z o.o.

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

Tel. +48 22 3782353

Fax  +48 22 3782353

e-mail  office@vemi.pl

Michal.Lewandowski@vemi.pl
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