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Active Backup for Business 

 

Met Active Backup for Business kunt u 

vanaf één centrale console op Synology 

NAS back-ups beheren voor al uw 

VMware- en Hyper-V-servers, Windows-

apparaten en bestandsservers. Met 

snelle en betrouwbare herstelopties 

kunt u essentiële services draaiende 

houden in het geval van calamiteiten, 

met directe herstelopties voor 

Windows-apparaten, virtuele machines 

en individuele bestanden.

Alles back-uppen

Vereenvoudig uw back-upworkflow en bescherm 
VMware- of Hyper-V-machines, Windows-apparaten en 
bestandsservers met één toepassing. 
 

Krachtig centraal beheer

Gebruik één intuïtief beheerdashboard om een groot 
aantal assets te beschermen, alle back-uptaken te bekijken 
en te beheren, en rapporten te configureren. 

Versnel het herstelproces

Meerdere herstelopties, waaronder op bestandsniveau, 
bare-metal en Onmiddellijk Herstel, helpen u gegevens 
en services snel te herstellen en uw hersteltijd te 
minimaliseren. 

Opslagefficiëntie boosten

De globale deduplicatietechnologie van Active Backup 
for Business helpt u om de totale omvang van back-
upgegevens met meer dan 50 %* te verminderen en 
kostbare opslagcapaciteit vrij te maken.

* Gebruikers hebben een totale vermindering van de gegevensgrootte 
gemeld van meer dan 50 % bij het maken van een back-up van meerdere 
systemen met deduplicatietechnologie.



"Via tests kwamen we erachter dat Active Backup for Business verbazingwekkende back-upsnelheden 
haalt en er wonderwel in slaagt om gedupliceerde gegevens te verwijderen — van 58 TB werd slechts 28 

TB op de server gebruikt. We zijn erg tevreden over de algemene prestaties."

— Zhang Jiao-Hao, Manager of Information System Planning Department bij SHISEIDO Taiwan

Volledige bedrijfsbescherming

Pc-back-up

Met Active Backup for Business kunnen beheerders meteen centrale service Windows-pc's op afstand beschermen en back-ups maken van 
cruciale gegevens en instellingen. Dankzij de gedetailleerde en volledige herstelopties kunt u de reikwijdte van elk herstelproces kiezen. 
Gebruik groepsbeleid en pas het installatieprogramma aan om binnen enkele minuten massa-implementatie in te stellen.

Back-up van fysieke servers

Bescherm de uptime van gegevens en services op Windows-servers met flexibele herstelopties en een geïntegreerde hypervisor waarmee u 
cruciale services binnen enkele seconden opnieuw kunt opstarten. Migreer uw services naar VMware, Hyper-V of Synology Virtual Machine 
Manager met Onmiddellijk Herstel en blijf bewerkingen uitvoeren in het geval van onderbrekingen.

Back-up van bestandsservers

SMB en rsync van uw bestandsservers worden ondersteund door agentloze back-up van Active Backup for Business. Maak verbinding met 
uw bestandsserver en bescherm uw gegevens zonder de installatie van extra software. Er zijn back-upmodi voor meerdere versies, spiegeling 
en incrementele back-up beschikbaar om een breed scala van opstellingen te beschermen.

Back-up van virtuele machines

Bescherm al uw virtuele werklasten zonder de installatie van agents in besturingssystemen of hypervisors. Maak een verbinding met VMware 
of Hyper-V, maak een back-uptaak en begin met het beschermen van uw assets. Met Onmiddellijk Herstel kunt u virtuele machines migreren 
naar VMware, Hyper-V of Synology Virtual Machine Manager met een hersteltijd van seconden.

Slim beheer

Gecentraliseerde beheerconsole

Met een overzichtelijk dashboard kunt u back-uptaken en foutmeldingen in één oogopslag controleren. Met de gedetailleerde logboeken en 
handige tutorials kunt u back-uptaken nauwlettend bewaken en problemen oplossen. Vermijd kostbare fouten en vergissingen als gevolg 
van ingewikkelde software en maak in een enkel menu aangepaste beleidsregels voor verschillende gebruikers. 

Geplande rapportage

Uitgebreide rapporten kunnen per e-mail worden verzonden. Vraag regelmatige rapporten aan over uw back-uptaken en houd de back-
upstatus en het opslaggebruik nauwlettend in de gaten zonder uw postvak te verlaten. Deel updates van gegevensbescherming en kennis 
met managers en werknemers, en beperk de toegang tot beheerdersaccounts.
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Ondersteunde platformen

Synology NAS-vereiste Ondersteund op x64 Synology NAS-servers

Windows Physical Server 
Backup

Ondersteunt Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP1 (all editions), Windows 8.1 (alle edities), 
Windows 10 (alle edities) en Windows 10 Creators Update (alle edities)

Windows PC Backup Ondersteunt Windows 7 SP1 (alle edities), Windows 8.1 (alle edities), Windows 10 (alle edities) en 
Windows 10 Creators Update (alle edities) 

Back-up van virtuele 
machines

• Ondersteunde VMware vSphere-versies: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7

• Ondersteunde VMware vSphere-edities: VMware free ESXi, VMware vSphere Essentials, VMware 
vSphere Essentials Plus, VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced, VMware vSphere 
Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus 

• Ondersteunde Microsoft Hyper-V hypervisor: Windows Server Hyper-V 2019, Windows Server 
Hyper-V 2016 

Back-up van 
bestandsservers 

• Ondersteunt het SMB-protocol

• Ondersteunt rsync-versie 3.0 of hoger

*Voor gedetailleerde vereisten en beperkingen raadpleeg de Technische specificaties.

https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business

