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Wprowadzenie

Informacje na temat tego podręcznika
Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat Active Backup for Business,

omawia proces wstępnej konfiguracji zadania tworzenia kopii zapasowej i dostarcza informacji na

temat odzyskiwania.

Odbiorcy docelowi
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą rozpocząć korzystanie z usługi

Active Backup for Business w celu tworzenia kopii zapasowych serwerów plików rsync lub SMB.

Czym jest Active Backup for Business?
Active Backup for Business �ABB�, kompleksowe rozwiązanie firmy Synology do ochrony

komercyjnych danych, oparte jest na naszym nagradzanym systemie operacyjnym DSM. ABB

centralizuje ochronę danych w wielu środowiskach IT, w tym w maszynach wirtualnych,

serwerach fizycznych, serwerach plików i komputerach osobistych. Administratorzy mogą

uruchamiać preferowane mechanizmy ochrony samodzielnie z centralnej konsoli administracyjnej

ABB.

Usługa ABB oferuje również szeroki zakres opcji tworzenia kopii zapasowych i narzędzi do

przywracania danych, a także szereg opcjonalnych funkcji technicznych i zabezpieczeń.

Dlaczego warto korzystać z Active Backup for Business?

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych — zapewnienie zgodności

wszystkich elementów środowiska tworzenia kopii zapasowych może stanowić wyzwanie,

zwłaszcza w przypadku tak wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę. ABB upraszcza

zadania, udostępniając kompleksowe rozwiązanie bezpośrednio na serwerze Synology NAS.

Inteligentna pamięć masowa — usługa ABB została zaprojektowana z myślą o deduplikacji

między platformami, urządzeniami i wersjami, co pozwala skrócić czas tworzenia kopii

zapasowych i zwiększyć wydajność pamięci masowej. (Patrz odpowiednie modele).

Nieograniczona możliwość rozbudowy — liczba Twoich urządzeń i danych rośnie? Nie ma

problemu. Dzięki ABB możesz chronić nieograniczoną liczbę urządzeń i danych, bez licencji.

Scentralizowany system zarządzania — dzięki intuicyjnemu portalowi internetowemu ABB

możesz zmniejszyć obciążenie pracowników działu IT zarządzających zadaniami i

urządzeniami kopii zapasowych na kilku platformach.

https://www.synology.com/dsm/packages/ActiveBackup
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Zintegrowana pomoc techniczna — gdy coś idzie nie tak, niezależnie od tego, czy chodzi o

sprzęt, czy oprogramowanie, Pomoc techniczna Synology jest zawsze w gotowości, skracając

czas i nakłady pracy potrzebne do uzyskania pomocy u innych dostawców.
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Funkcje i narzędzia do zarządzania

Funkcje do tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych

Obsługa SMB i rsync

Usługa Active Backup for Business obsługuje kopie zapasowe serwerów plików za pośrednictwem

popularnych protokołów, takich jak SMB dla urządzeń z systemem Windows i rsync dla urządzeń z

systemem Linux, co ułatwia wdrażanie kopii zapasowych bez konieczności instalowania agenta.

W przypadku serwerów SMB

Integracja protokołu FSRVP �File Server Remote VSS Protocol) pomaga zapewnić spójność kopii

zapasowych serwerów SMB. Po włączeniu technologii VSS na serwerze z systemem Windows

pakiet Active Backup for Business może utworzyć kopię w tle dla aplikacji serwera obsługujących

tę technologię i przechowują dane w zdalnych plikach udostępnionych w systemie SMB. Oprócz

tworzenia kopii zapasowych plików można także tworzyć kopie zapasowe list kontroli dostępu

systemu Windows �ACL�, co umożliwi łatwe przywracanie plików i list kontroli dostępu w tym

samym czasie.

W przypadku serwerów rsync

Dla kopii zapasowych serwera rsync możesz włączyć transfer na poziomie bloku, szyfrowanie,

kompresję i kontrolę przepustowości, ciesząc się bezpiecznymi i wydajnymi transferami.

Tworzenie kopii zapasowych nie ogranicza się tylko do plików, ale obsługuje także Linux POSIX

ACL.

Tryby kopii zapasowej

Istnieją trzy tryby tworzenia kopii zapasowych dla kopii zapasowych serwerów plików, których

można używać do spełniania wymagań organizacji dotyczących zasad ochrony danych,

przechowywania i audytów:

Wiele wersji: Zapewnia wiele punktów odzyskiwania, tworząc nową wersję dla każdej kopii

zapasowej, dzięki czemu pliki można łatwo przywrócić z dowolnego punktu w czasie.

Kopia lustrzana: Odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują tyko najbardziej aktualnych

wersji swoich plików, ponieważ nadpisuje docelową kopię zapasową, uwzględniając zmiany

dokonane na źródle.

Kopia przyrostowa: Idealny do celów archiwalnych, ponieważ kopia zapasowa może być

nadpisywana przez nowo dodane i zmodyfikowane pliki, przy zachowaniu usuniętych plików w
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urządzeniu docelowym.

Kopia przyrostowa

Przyrostowa kopia zapasowa to funkcja tworzenia kopii zapasowych, która zmniejsza ilość danych

przesyłanych do każdej kopii zapasowej, a także ilość zduplikowanych danych przechowywanych

w miejscach docelowych kopii zapasowych. Odbywa się to poprzez śledzenie zmian i tworzenie

kopii zapasowych tylko zmienionych lub nowych danych dodawanych do miejsca docelowego.

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Portal Active Backup for Business

Active Backup for Business Portal to portal przywracania towarzyszący usłudze ABB. Portal ten

umożliwia administratorom i użytkownikom wyznaczonym przez administratora uzyskiwanie

dostępu, przeglądanie, pobieranie i przywracanie danych z kopii zapasowej.

To narzędzie jest instalowane automatycznie podczas instalacji pakietu Active Backup for

Business. Więcej informacji na temat poruszania się po portalu, przywracania i innych ustawień

można znaleźć w artykule pomocy portalu ABB.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackupforbusinessportal?version=7
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Planowanie i przygotowanie

Wymagania
Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej specyfikacji usługi Active Backup for Business.

Wymagania systemowe serwera NAS

Zalecenia można znaleźć w sekcji Jak wybrać odpowiedni serwer NAS do Active Backup for

Business �ABB�?

Element Wymagania

System operacyjny

DSM 7.0 i nowsze �ABB 2.2.0 i nowsze)

DSM 6.2 i nowsze �ABB 2.1.0 i nowsze)

DSM 6.1.7 i nowsze �ABB 2.0.4 i nowsze)

Architektura

procesora CPU
64-bitowy x86 (x64)

Pamięć systemowa
Dla uzyskania idealnej wydajności tworzenia kopii zapasowych

zalecane jest 4 GB pamięci RAM

System plików Btrfs

Obsługiwane systemy

Typ kopii zapasowej System/wersja

Serwer plików
Protokół SMB

rsync 3.0 i nowsze

Pełna lista wymagań dotyczących tworzenia kopii zapasowych i przywracania znajduje się w

sekcji Wymagania i ograniczenia.

Uwagi i ograniczenia

NAS

https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7
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Aby zwiększyć wydajność tworzenia kopii zapasowych, unikaj uruchamiania w systemie DSM

zbyt wielu pakietów jednocześnie.

Aby wykonać zadanie tworzenia kopii zapasowej, potrzebne jest co najmniej 8 GB wolnego

miejsca zarówno w lokalizacji docelowym kopii zapasowej, jak i na woluminie, na którym pakiet

jest zainstalowany.

Klient kopii zapasowych (serwery plików)

Upewnij się, że protokół udostępniania plików SMB (dla systemu Windows) lub rsync (dla

systemu Linux) jest włączony na źródłowym serwerze plików.

Upewnij się, że konto użyte do dodania serwera plików ma uprawnienia dostępu do folderu,

którego kopię zapasową chcesz utworzyć.

Wskazówki dotyczące tworzenia kopii zapasowych
Nie używaj folderu docelowego kopii zapasowej do przechowywania plików lub innych

danych, które nie pochodzą ze źródłowego serwera plików. Podczas tworzenia kopii

zapasowej wszystkie pliki lub dane, których nie można znaleźć po stronie źródła podczas

porównywania katalogu i źródła kopii zapasowej, zostaną usunięte.

Tylko tryb Wiele wersji utworzy kilka wersji kopii dla zadania tworzenia kopii zapasowej.

Pozostałe dwa tryby tworzenia kopii zapasowej zachowają tylko jedną wersję zadania

tworzenia kopii zapasowej.

Upewnij się, że urządzenie, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, jest obsługiwane przez

posiadaną wersję usługi ABB.

Skonfiguruj Strategię przechowywania dla zadań tworzenia kopii zapasowych, aby usuwać

starsze wersje kopii zapasowych, dzięki czemu kopie zapasowe nie będą zajmować zbyt dużo

miejsca tylko w przypadku zadań w trybie wielu wersji.

Skonfiguruj harmonogram tworzenia kopii zapasowych, aby regularnie tworzyć kopie

zapasowe danych.

Zezwalaj użytkownikom na dostęp do portalu Active Backup for Business Portal, aby mogli

przeglądać kopie zapasowe i w razie potrzeby odzyskiwać poszczególne pliki lub całe foldery.

Dodaj do danych drugą warstwę ochrony, wdrażając regułę tworzenia kopii zapasowych 3�2�1

�3 kopie zapasowe: 2 na różnych nośnikach pamięci i 1 w lokalizacji zdalnej) za pomocą funkcji

Hyper Backup lub Snapshot Replication.

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Kopia zapasowa konfiguracji

W poniższych sekcjach znajdują się instrukcje dotyczące dodawania serwerów plików, tworzenia i

wykonywania nowych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz konfigurowania opcji i ustawień.

Kopia zapasowa serwera plików

Dodawanie serwera plików

Przed utworzeniem zadania tworzenia kopii zapasowej serwera plików należy połączyć się z

serwerem plików:

 W systemie DSM przejdź do obszaru Active Backup for Business > Serwer plików > Serwery

plików i kliknij Dodaj serwer.

 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zakończyć dodawanie serwera.

Uwagi:

Upewnij się, że funkcja Moje miejsca sieciowe jest włączona na serwerze SMB.

Upewnij się, że ustawienia uprawnień są prawidłowo skonfigurowane.

Utwórz zadanie kopii zapasowej
 W obszarze Active Backup for Business wybierz kolejno Serwer plików > Serwery plików .

 Wybierz serwer plików, którego kopię zapasową chcesz utworzyć i kliknij Utwórz zadanie.

 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby skonfigurować tryb tworzenia kopii zapasowej,

foldery do przesłania i strategię przechowywania.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7#FileServer
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Wybór trybu kopii zapasowej

Wiele wersji: Za każdym razem, gdy wykonane zostanie zadanie kopii, w nowym folderze w

miejscu docelowym zostanie utworzona nowa wersja kopii zawierająca wszystkie zmiany

dokonane w miejscu źródłowym.

Kopia lustrzana: Za każdym razem, gdy uruchomione zostanie zadanie, wszystkie zmiany

dokonane w folderze źródłowym zostaną skopiowane do miejsca docelowego, nadpisując

istniejący plik i czyniąc folder docelowy dokładną kopią folderu źródłowego.

Kopia przyrostowa: Za każdym razem, gdy uruchomione zostanie zadanie, nowo dodane i

zmodyfikowane pliki ze źródła zostaną skopiowane do miejsca docelowego, nadpisując

poprzednią wersje pliku.

Uwagi:

w przypadku miejsc źródłowych z systemem Linux blokadę transferu można

skonfigurować na dalszym etapie konfiguracji.

Więcej informacji na temat wersji plików kopii zapasowych dla każdego trybu tworzenia kopii

zapasowych można znaleźć w poniższej tabeli:

Ustawienia zadania

Wskaż, co chcesz przesyłać, korzystając z następujących stanów:

 Podrzędne foldery lub pliki w tym folderze nie zostaną skopiowane.

 Wszystkie podrzędne foldery i pliki w tym folderze zostaną skopiowane.

 Tylko wybrane podrzędne foldery i pliki w tym folderze zostaną skopiowane.

 Wszystkie pliki w tym folderze wraz z wybranymi folderami podrzędnymi zostaną skopiowane.

W przypadku konfiguracji kopii zapasowej rsync masz możliwość konfiguracji przepustowości

oraz włączenia kompresowania i blokowania transferu.
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W przypadku wybrania trybu kopii zapasowych Wiele wersji dostępna będzie opcja Strategia

przechowywania pozwalająca zarządzać wersjami kopii zapasowych poprzez automatyczne

usuwanie niechcianych wersji, zwalniając miejsce w pamięci.

Wybór strategii przechowywania

Możesz wybrać opcję przechowywania wszystkich wersji kopii zapasowej, ograniczyć liczbę

przechowywanych wersji lub zachować niektóre wersje zgodnie z harmonogramem.

Możesz określić reguły przechowywania wersji kopii zapasowych, takie jak zachowanie

najnowszej wersji każdego dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Strategię przechowywania

można edytować w obszarze Active Backup for Business > Serwer plików > Lista zadań >

wybór zadania > Edytuj > Przechowywanie > Zaawansowana strategia przechowywania >

Ustaw reguły.

Wybór opcji Zachowaj tylko … najnowszych wersji przechowuje określoną liczbę wersji

niezależnie od ustawionych przedziałów czasu. Jeżeli w danym zakresie czasu znajduje się

więcej niż jedna wersja kopii zapasowej, zachowana zostanie tylko najnowsza wersja. Na

przykład, jeśli ustawisz zasadę Zachowaj najnowszą wersję dnia przez „1” dzień dla zadania

tworzenia kopii zapasowej, które będzie uruchamiane co godzinę, zachowana zostanie tylko

wersja zapasowa z godziny 23�00.

Wersja może spełniać więcej niż jedną regułę przechowywania jednocześnie. Wersja może być

na przykład przechowywana jednocześnie przez regułę tygodniowego przechowywania i

regułę dziennego przechowywania. Zaawansowana strategia przechowywania wykorzystuje

strategię przechowywania długoterminowego �GFS�.
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Uwagi:

Kopii zapasowej plików nie można wykonać w następujących sytuacjach:

Ścieżka pliku/folderu ma ponad 4096 znaków.

Nazwa pliku/folderu ma ponad 255 znaków, brzmi „.” lub „..”, lub zawiera

@ActiveBackup bądź target.db.

Plik/folder znajduje się w zaszyfrowanym folderze współdzielonym i ma nazwę

przekraczającą 135 znaków.

Kopia zapasowa SMB nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych kont Microsoft ani

punktów połączenia .

Kopia zapasowa SMB obsługuje usługę Windows Volume Shadow Copy Service

�VSS�, co pozwala zapewnić spójność danych. Technologia Windows VSS jest

obsługiwana w systemie Windows Server 2012 i jego nowszych wersjach. Po

włączeniu technologii VSS na serwerze z systemem Windows pakiet Active Backup for

Business może utworzyć kopię woluminów w tle dla aplikacji serwera obsługujących tę

technologię i przechowują dane w zdalnych plikach udostępnionych w systemie SMB.

Administracyjne foldery współdzielone (np. C&, D&� domyślnie nie obsługują

technologii Windows VSS.

Uwierzytelnianie przez klucz SSH wymaga klucza SSH. Obsługiwane typy kluczy to

RSA2, DSA, ECDSA i ED25519. Klucze RSA1 i SSH wymagające hasła są

nieobsługiwane.

Zastosuj ustawienia

 Potwierdź ustawienia kopii zapasowej i kliknij przycisk Zastosuj. Zostanie wyświetlone

wyskakujące okno.

 Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz natychmiast uruchomić tworzenie kopii zapasowej. Aby

uruchomić zadanie później, przejdź do Listy zadań, wybierz zadanie i kliknij Utwórz kopię

zapasową.

Zarządzanie zadaniami kopii zapasowej
Wszystkie istniejące zadania są wyświetlane w obszarze Active Backup for Business > Serwer

plików > Lista zadań.

Edytowanie lub usuwanie zadań kopii zapasowej

Aby edytować zadania pojedynczo lub zbiorczo, zaznacz jedno lub kilka zadań �Ctrl + kliknięcie

lewym przyciskiem myszy) i kliknij Edytuj.

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/VSS/junction-points
https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj612865(v=ws.11)


12

Aby usunąć zadania kopii zapasowej, wybierz jedno lub więcej zadań z odpowiedniej listy zadań.

Spowoduje to usunięcie zadań kopii zapasowej i ich ustawień, ale nie usunie danych z kopii

zapasowej.

Szczegóły

Aby wyświetlić informacje o Stanie i Logi zadania, takie jak źródło, czas wykonania, czas trwania i

czas utworzenia kopii zapasowych, wybierz zadanie i kliknij Szczegóły.

Wersje

Aby wyświetlić informacje na temat wersji kopii zapasowej, takie jak stan i godzina utworzenia,

wybierz zadanie i kliknij Wersja. Możesz również kliknąć ikonę folderu, aby przeglądać dane w

kopii zapasowej.
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Podręcznik przywracania

Opcje odzyskiwania
Przywracanie na poziomie pliku/folderu: Wybierz wersję kopii zapasowej, wybierz pliki lub foldery

do odzyskania w portalu Active Backup for Business Portal i automatycznie przywróć je do

oryginalnej lokalizacji lub pobierz dane do innego urządzenia lub lokalizacji. Użytkownicy mogą

również przypisywać uprawnienia do przywracania lub pobierania za pomocą Panelu sterowania

w systemie DSM.

Przywracanie danych serwera plików
 W obszarze Active Backup for Business > Serwer plików wybierz zadanie i kliknij Otwórz

portal przywracania.

 W obszarze Rola wyświetlania w górnej części strony wybierz użytkownika z odpowiednimi

uprawnieniami do przywracania.

 W obszarze Zadanie potwierdź urządzenie źródłowe, do którego lub z którego chcesz

przywrócić pliki.

 Wybierz foldery lub pliki, które chcesz przywrócić.

 Użyj suwaka w dolnej części strony, aby wybrać wersję kopii zapasowej, z której chcesz

przywrócić foldery lub pliki, a następnie kliknij strukturę folderów w eksploratorze plików, aby

wybrać katalog lub plik.

 Wybierz, czy chcesz przywrócić czy pobrać dane. Po wybraniu opcji Przywróć agent kopii

zapasowej pobierze pliki lub foldery i przywróci je do określonej lokalizacji w urządzeniu.

Możesz również zdecydować, czy pliki o tej samej nazwie mają być pomijane podczas

przywracania, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. W przypadku wybrania opcji Pobierz

wybrane pliki zostaną pobrane za pomocą przeglądarki do wybranej lokalizacji pobierania.

Postęp przywracania można sprawdzić, klikając ikonę Zadanie przywracania w prawym górnym

rogu.
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Uwagi:

Aby dowiedzieć się jak tworzyć kopie zapasowe i przywracać tylko serwery Microsoft

SQL lub Exchange Server, zapoznaj się z odpowiednimi samouczkami:

Kopia zapasowa i przywracanie serwerów Microsoft SQL

Kopia zapasowa i przywracanie serwerów Microsoft Exchange

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Can_I_back_up_servers_running_database_services
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_back_up_and_restore_Windows_Exchange_server_with_Active_Backup_for_Business
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Najlepsze praktyki

W poniższych sekcjach przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony danych kopii zapasowej

przed utratą poprzez tworzenie kopii zdalnych i ich ponowne łączenie.

Zachowywanie zdalnych kopii zapasowych i ich
ponowne łączenie
Program Active Backup for Business bezpiecznie przechowuje kopie zapasowe wszystkich

urządzeń na serwerze Synology NAS. Problemy występujące na jednym urządzeniu mogą jednak

mieć wpływ na całą infrastrukturę.

Klęska żywiołowa, kradzież lub problemy z siecią mogą uniemożliwić odzyskanie danych lub

spowolnić proces odzyskiwania. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy przechowywanie

zdalnych kopii wszystkich kopii zapasowych na innym urządzeniu i w innej lokalizacji.

Ważne jest również, aby zawsze przechowywać trzy kopie danych (oryginalną kopię, kopię

zapasową i kopię tej kopii zapasowej w innej lokalizacji). Jest to tak zwana strategia tworzenia

kopii zapasowych 3�2�1. Aby ułatwić pracę, serwer Synology NAS ma wszystko, czego

potrzebujesz do wdrożenia tej strategii.

Tworzenie połączeń zdalnych

Następujące dwie aplikacje DSM mogą być używane do kopiowania danych i konfiguracji Active

Backup for Business z serwera Synology NAS na inne urządzenia lub do chmury publicznej.

Snapshot Replication: Ta opcja jest zalecana, jeśli masz dostęp do dodatkowego serwera

Synology NAS. Możesz replikować dane i ustawienia ABB na innym serwerze Synology NAS i

szybko ponownie uruchomić wszystkie zadania ABB na tym urządzeniu.

Hyper Backup: Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych i ustawień ABB w

innych lokalizacjach, takich jak dyski przenośne, serwery plików i chmura publiczna.

Odzyskanie danych wymaga jednak wcześniejszego przywrócenia kopii zapasowej na

działającym serwerze Synology NAS przed ponownym wykonaniem i ponownym

uruchomieniem zadań ABB.

Połącz ponownie

Po utworzeniu zadania replikacji lub tworzenia kopii zapasowej upewnij się, że możesz pomyślnie

przywrócić lub ponownie połączyć istniejące zadania i dane kopii zapasowych Active Backup for

Business, niezależnie od tego, czy istnieją one na dodatkowym serwerze NAS, w chmurach

publicznych lub na innych nośnikach pamięci masowej.

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Poniższy samouczek zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych i

ponownego łączenia danych programu Active Backup for Business przy użyciu funkcji Snapshot

Replication i Hyper Backup:

Jak utworzyć kopię zapasową i ponownie połączyć dane Active Backup for Business na

docelowym serwerze Synology NAS

Upewnij się, że serwer Synology NAS ma 64-bitowe procesory, ma zainstalowany system DSM

6.1.7 lub nowszy i program Active Backup for Business 2.0.4 lub nowszy oraz że zainstalowano

niezbędne pakiety. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Środowisko.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_backup_and_relink_Active_Backup_for_Business_with_DSM_backup_packages
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Dowiedz się więcej

Powiązane artykuły
Często zadawane pytania dotyczące programu Active Backup for Business

Jak wybrać serwer NAS odpowiedni do pakietu Active Backup for Business?

Tworzeni kopii zapasowych poszczególnych folderów na komputerach z systemem Windows i

serwerze plików przy użyciu funkcji Active Backup for Business

Jak tworzyć zadania kopii zapasowej z ustawieniami kompresji lub szyfrowania dla serwerów

plików

Kopie zapasowe ilu urządzeń można tworzyć jednocześnie przy użyciu Active Backup for

Business?

Specyfikacja oprogramowania
Więcej informacji na temat funkcji, składników i ograniczeń pakietu można znaleźć w danych

technicznych oprogramowania Active Backup for Business.

Inne zasoby
Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi samouczkami i informacjami przedstawionymi w

formie wizualnej, zajrzyj na kanał YouTube firmy Synology. Możesz tam znaleźć powiązane filmy,

wyszukując wyrażenie „Active Backup for Business”.

W dokumentacji firmy Synology można również znaleźć podręczniki administratora, broszury,

specyfikacje techniczne, podręczniki użytkownika, opracowania techniczne i wiele innych

informacji na temat programu Active Backup for Business.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Frequently_asked_questions_about_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_use_abb_to_back_up_files_folders_on_windows_pc_or_file_server
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_create_a_backup_task_file_server_on_abb_with_compression_or_encryption_settings
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_many_devices_can_I_back_up_concurrently_with_ABB
https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://www.youtube.com/channel/UCW2o8EmjVjWFZFY7NOY5G8g
https://kb.synology.com/search?sources%5B%5D=release_note&sources%5B%5D=user_guide&sources%5B%5D=software_specification&sources%5B%5D=white_paper&services%5B%5D=Active_Backup_for_Business

