
SEP sesam – bármilyen vállalati környe-
zetben használható mentési program
A SEP sesam egy hibrid, moduláris felépítésű és minden 
informatikai hálózatban kiválóan alkalmazható mentési program. 
A SEP sesam bármelyik elterjedt virtualizációs platformot, 
operációs rendszert, adatbázist és alkalmazást támogat.  
A program a verseny- és a közszféra szervezetei számára 
megbízható mentési és visszaállítási megoldásokat biztosít. 

10 ok, ami miatt érdemes a SEP sesam 
mentési megoldásai mellett dönteni: 

Virtualizáziós platformok támogatása (VMware, 
Hyper-V, Citrix XenServer, stb.).

Adatbázisok és alkalmazások konzisztens 
mentése és visszaállítása.

Windows, Linux, RHEV, Unix, Mac-iOS, 
Novell Netware és más operációs rendszerek 
támogatása. 

Hardverfüggetlenség - Windows és Linux 
rendszerek esetén az adatvisszaállítás akár 
eltérő hardverre is könnyedén megvalósítható. 

A SEP Si3 mentéskori deduplikáció nagy 
előnye, hogy a program a mentéshez szükséges 
tárolókapacitást csak a minimálisan szükséges 
mértékben veszi igénybe.

Elosztott informatikai környezet kezelését 
támogató, hatékony Si3 adat replikáció.

Hardver- és szoftver függetlenség.

24x7 órás gyártói támogatás.

Német gyártó, németországi fejlesztés.

Az informatikai rendszerek adatmentési piacán 
több mint 20 éves gyakorlati tapasztalat.

Biztonsági mentés és  
visszaállítás, korlátok nélkül!
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Németországban gyártott, világszerte 
forgalmazott szoftver
Az adatok gyors és megbízható visszaállítása, rugalmas 
licencszelési modell, garantált német minőség, kiemelkedő 
ár-érték arány – ez csupán négy terméktulajdonság a sok közül, 
amelyek miatt vállalatok és más szervezetek előszeretettel 
választják a SEP sesam mentési megoldásait. A SEP sesam 
program által megvalósított biztonsági mentés és visszaállítás 
bármely vállalati informatikai hálózatban rugalmasan 
skálázható, megbízható és gyors. A program akár katasztrófa 
esetén is hihetetlenül gyors adatvisszaállítást tesz lehetővé. 

Bármilyen adat mentése…
A SEP sesam program teljesítménye minden mentés avagy 
visszaállítás során bizonyítja, hogy a SEP mentési szoftverére 
költött összeg nem kidobott pénz. 

A SEP sesam nem köti meg a vállalati informatikáért felelős 
szakemberek kezét, mert a program gyakorlatilag valamennyi, 
napjainkban használt virtualizációs platformot támogat, 
ráadásul a virtuális gépek közvetlenül a mentésből indíthatók. 

A Microsoft és a Linux rendszerek 
teljes palettájának védelme 
megoldható, az adatok vissza-
állítása akár eltérő hardverre is 
lehetséges.

A SEP sesam megbízható védel-
met biztosít minden napjainkban 

elterjedt operációs rendszer számára; legyen az Windows, 
Linux, Unix, Mac-iOS és Novell Netware. Természetesen a 
védelem a fizikai és a virtuális platformokra egyaránt kiterjed.

A SEP sesam Disaster Recovery modulja a céges adatok 
gyors visszaállítását teszi lehetővé, valamint minimalizálja a 
szerver meghibásodás esetén felmerülő állásidőt.

A SEP támogatja az adatbázisok és alkalmazások legszélesebb 
skáláját, többek között tanúsítvánnyal rendelkezik az SAP, 
SAP HANA, Oracle RAC és Exchange DAG rendszerekhez.



SEP sesam v4.4 – a SEP sesam mentési 
program legfrissebb verziója
A SEP sesam 4.4-es verziója új tulajdonságokkal, megnövelt 
teljesítménnyel és egyszerűsített adminisztrációval rendel-
kezik. A legfrissebb verzió teljes támogatást nyújt az SAP 
HANA, a Windows Server 2012 R2, a Microsoft Exchange Server 
2013 SP1 és a Novell GroupWise 2014-hez. A SEP sesam 
legújabb verziójában a VMware vSphere funkciók köre két 
tulajdonsággal bővült:

• Közvetlen VMware virtuális gép indítás (Instant VM 
Recovery). A VMware-ben a virtuális gépek közvetlenül 
a mentésből indíthatóak, ami minimalizált állás időt 
eredményez az üzletmenetben.

• Elemenkénti visszatöltés (Single-Item Restore). 
Az elemenkénti visszatöltés használatával számos 
lehetőség nyílik más fizikai vagy virtuális rendszerben  
a fájlszintű visszaállításra.

Si3 Deduplikáció és Replikáció
Az SEP sesam Si3 Deduplikáció használatával bármilyen tároló 
eszközön rendkívül nagy hatékonysággal tárolhatók az adatok. 
Nem szükséges költséges, hardver alapú deduplikációs 
eszközöket vásárolni. A megoldás nagy sebességű adatelérést 
biztosít deduplikált és nem deduplikált adattárolás esetén 
egyaránt. A deduplikált adattárolás a fájl rendszer kihagyásával 
közvetlen blokk szintű elérést biztosít, amivel az olvasási 
műveletek során elkerülhető a teljesítmény csökkenés.  
A deduplikáció és a replikáció előnyei:

• Valamennyi mentési feladat esetén jelentősen csökken a 
mentési tárterületet.

• A SEP sesam Si3 replikáció a mentési adatokat egy elosz-
tott környezetben is képes tárolni, ezzel is csökkentve a 
szükséges sávszélességet.

A SEP sesam program bármelyik elterjedt vállalati környezetben 
használható, egységes megoldás. A szoftver által menthető 
virtualizációs platformok, operációs rendszerek, adatbázisok és 
alkalmazások listája a piacon egyedülállóan széleskörű. 

A SEP sesam az informatikai döntéshozók számára rugalmas 
megoldásokat ajánl. Ez a rugalmasság szükséges ahhoz, hogy egy 
nagy mennyiségű adatok tárolására képes hálózati infrastruktúra 
az adatok védelmére vonatkozó belső igényeknek és törvényi 
rendelkezéseknek egyaránt költséghatékonyan tudjon megfelelni.

A SEP kiemelt szempontnak kezeli az ügyfelek elégedettségét, 
ami a program verzióinak támogatási gyakorlatában is megmu-
tatkozik. A SEP egyidejűleg legalább két verzió támogatását 
biztosítja, a támogatásnak nem feltétele a mindenkori legfris-
sebb szoftver verzió telepítése. 

...bármilyen adattárolóra!
A SEP sesam minden olyan adattárolót támogat, amelyet 
egy adott operációs rendszer felismer és használ. A mentési 
megoldás lehetővé teszi akár a diszk, akár a szalag alapú 
mentést – Windows, Linux, Mac, Netware és Unix környezetben 
egyaránt. A SEP Sesam backup szerver Windows, illetve Linux 
szerverre egyaránt telepíthető, és a telepítés a későbbiekben 
igény szerint akár meg is változtatható.

A SEP sesam több csatornás (ún. multi-streaming) mentési 
technológiája korlátlan mennyiségű szerver egyidejű mentését 
teszi lehetővé. A megoldás az egyik leggyorsabb mentési sebes-
séget biztosítja. A SEP sesam hardver- és szoftver független 
megoldásai biztosítják, hogy a vállalatok költségvetésüknek 
és igényeiknek leginkább megfelelő tárolási technológiát 
válasszák.

A SEP EasyArchive megoldással a szervezetek és vállalatok egy 
olyan, az adatok megváltoztathatatlanságát garantáló tárolót 
tudnak kialakítani, ami meghatározott időtartamra biztosítja a 
törvényi előírásoknak megfelelő archiválást.

Próbálja ki a programot, ingyenes 
SEP sesam tesztverziót adunk Önnek!
A letölthető próbaverzió 30 napig teljes funkcionalitást biztosít, 
amihez teljes körű támogatás is igénybe vehető.

Kapcsolat: 
További információért keresse cégünket az alábbi elérhetősé-
geink bármelyikén:

Profi Plus Szolgáltató Kft. 
1141 Budapest, Fogarasi út 2-6. 
Telefon: +36 1 460 6109 
Email: sepsesam@profiplus.hu
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Számos tanúsítvány bizonyítja 20 éves tapasztalatunkat  
a biztonsági mentési megoldások fejlesztése terén:


