
Чому саме MICROSOFT?
• Microso� - це потужна, всесвітньо визнана, надійна та стабільна організація.
• Центри обробки даних Microso� (ЦОД) розташовані в різних географічних точках, що 
забезпечує майже стовідсоткову надійність при форсмажорних ситуаціях (землетруси, 
військові дії ...)
• Білінгова система, побудована за 
принципом "плати тільки за спожите" надає 
можливість, при розумному розкладі 
вмикання-вимикання ресурсів у часі, 
заощадити до 50% фінансових витрат. А якщо 
додати до цього систему знижок за 
резервування на 1 чи 3 роки ресурсів при 
помісячній оплаті - це ще до 60% 
заощаджень.
• Microso� завжди "тримає руку на пульсі" і 
постійно вдосконалює та доповнює існуючи 
сервіси, впроваджуючи найсучасніші наукові 
та технічні винаходи.

Чому саме ПЕТЕРСОН СИСТЕМИ? Наша компанія має реальний досвід і пропонує такі варіанти 
резервування даних:

• Просте пряме збереження файлів, дисків та стану системи за допомогою софтового клієнта 
AZURE BACKUP (MARS). Безпосередньо на сервері, який підлягає захисту, розгортається 
спеціалізоване програмне забезпечення, яке реплікує дані за розкладом у хмарне сховище 
AZURE.

• Гібридне збереження за допомогою проміжного сервера резервування AZURE (MABS).
Клієнт повинен розгорнути додатковий сервер Windows на існуючій інфраструктурі плюс 
інсталювати агентів на кожному об'єкті, що підлягає захисту (сервери, віртуальні машини).

• Гібридне збереження за допомогою розгортання сервісу "NAKIVO-BACKUP&RESTORE" НА 
ОКРЕМОМУ МЕРЕЖЕВОМУ СХОВИЩІ (QNAP, SYNOLOGY...) з подальшою реплікацією в хмару 
AZURE. Це рішення потребує найменших як фінансових, так і часових ресурсів.

• Аварійне відновлення в AZURE (Disaster Recovery). Якщо існування Вашого бізнесу критично 
пов'язане з неперервністю функціювання в часі, MICROSOFT AZURE пропонує інноваційне 
рішення, при якому, навіть якщо Ваша локальна інфраструктура буде повністю знищена 
(електричне перевантаження), її актуальна копія автоматично може бути розгорнута на 
хмарних ресурсах AZURE з резервних копій. Надалі достатньо просто організувати приватний 
захищений мережевий тунель зв'язку та під'єднатись через нього до відновлених ресурсів. Це 
технічно найскладніше і фінансово найдорожче рішення, але, в той самий час, і гарантовано 
найнадійніше.

І наостанок: Тенденції розвитку ринку IT однозначно свідчать, що хмарні технології та послуги 
стрімко набирають оберти. То ж будьте у мейнстрімі, приєднуйтесь до цього 

найпопулярнішого сервісу сучасності. Не гальмуйте - у 
хмару прямуйте! 
Компанія Петерсон Системи гарантує своєчасну та 
кваліфіковану технічну підтримку та вирішення будь-яких 
Ваших «хмарних» проблем.

Сьогодні вже нікого не здивуєш виразом 
"хмарні технології" чи "переїжджаємо у 
хмару", хоча, мало хто до кінця розуміє, що 
ж під цим мається на увазі. А диявол, як 
відомо, криється у деталях...
Суто теоретично, хмарою можна назвати 
будь-який віддалений IT ресурс, до якого 
можна підключитись за допомогою 
мережевого з'єднання (як правило - це Інтернет). Навіть Ваш сусід може, наприклад, 
організувати "хмарне сховище", маючи публічну  IР адресу та під'єднану до неї загально 
доступну "розшарену" папку на своєму комп'ютері. А далі - включаємо білінг та збираємо 
гроші... Жарт, звичайно, але стратегія саме так і виглядає.
Найвідоміші гравці на сучасному ринку хмарних послуг, такі як Microso�, Google, Amazon, 
Oracle та інші, менш потужні, пропонують дуже велику різноманітність хмарних сервісів. На 
сьогодні їх прийнято поділяти на три глобальні категорії:

1. Інфраструктура, як сервіс (IAAS)
Це, простіше кажучи, коли Ви орендуєте у Хмарі певні потужні та масштабовані обчислювальні 
ресурси (віртуальні машини, віртуальні сервери). При цьому, Ви все ще вимушені 
підтримувати певний парк власної комп'ютерної техніки, плюс IT адміністратори, 
розробники-програмісти, помічники і т.п.

2. Платформа, як сервіс (PAAS)
Це, коли Вам майже не потрібно власних серверів, 
але все ще потрібен штат програмістів- 
розробників плюс оренда у хмарі готових сховищ, 
серверів, баз даних, контейнерів, функцій, 
штучного інтелекту і т.п.

3. Програмне забезпечення, як сервіс. (SAAS).
Це, коли Вам не потрібно навіть інсталювати щось 
на власний комп'ютер. Достатньо просто 

підключитись до хмарного ресурсу через Інтернет та  використовувати готові програмні 
продукти, на кшталт Office365, 1С, Bitrix і т.п. Відпадає потреба тримати у штаті будь-яких 
IT-адміністраторів або розробників-програмістів.

Найпопулярнішим хмарним рішенням є організація резервного копіювання та відновлення 
даних, чи то фізичні, віртуальні, чи хмарні сервери, бази даних або файлові масиви.
Часто буває, що повернення з бекапу даних - останній та єдиний варіант повернення до життя 
бізнесу атакованого зловмисниками-хакерами або комп'ютерним вірусом.
Саме у впровадженні такого захисту, наша компанія ПЕТЕРСОН СИСТЕМИ і пропонує свої послуги. 
Ми, як партнери Microso�, готові кваліфіковано допомогти своїм клієнтам організувати сервіс 
збереження критичних даних у хмарі AZURE MICROSOFT з найбільшою ефективністю та 
найменшими фінансовими витратами. Ми проаналізуємо та надамо рекомендації щодо змін, 
які треба зробити в існуючій IT інфраструктурі клієнта для безстресового переміщення у 
хмарний простір, допоможемо правильно розрахувати та спрогнозувати  фінансові витрати на 
хмарні послуги.

ХМАРИ? - ЧОМУ Б НІ?
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