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Wyobraź sobie, że masz dziurawą oponę w samochodzie i jedynym
sposobem na to, by ją naprawić jest całkowita przebudowa samochodu.
Albo wylałeś kawę na dywan w pokoju i aby się jej pozbyć musisz
wymienić całą podłogę. W obu przypadkach drobne uszkodzenia wiążą
się z absurdalnymi rozwiązaniami.
Administratorzy środowiska SharePoint mogą stanąć w obliczu
podobnej sytuacji, w której z pozoru błahy problem może skutkować
skomplikowanym i czasochłonnym rozwiązaniem. Tym problemem
może być przywrócenie pojedynczych dokumentów, list, bibliotek
czy folderów z powrotem na serwer produkcyjny SharePoint
lub do wybranego miejsca.
Ontrack PowerControls odpowiada na różnorodne potrzeby działów IT:
»»

Potrzeby administracyjne: konsolidacja i reorganizacja stron
SharePoint.

»»

Wewnętrzne potrzeby biznesowe: lokalizacja i przywracanie
dokumentów o określonych kryteriach.

»»

Potrzeby odzyskiwania danych: w związku z przypadkowym
skasowaniem, opróżnieniem kosza lub spowodowane awarią serwera
SharePoint.

Poprzez bezpośredni odczyt pełnej kopii zapasowej baz
danych zawartości oraz możliwość znalezienia i przywrócenia
wybranych elementów, Ontrack PowerControls oszczędza
czas i eliminuje potrzebę posiadania serwera przywracania.
Ontrack PowerControls znacznie upraszcza i przyspiesza proces
pojedynczych przywracania plików lub stron. Eliminuje potrzebę
przywracania całego środowiska SharePoint. Program pozwala
w łatwy sposób odnaleźć, skopiować i wyeksportować wybrane elementy
bezpośrednio na serwer produkcyjny lub do wskazanej lokalizacji.

Przywracaj elementy SharePoint taniej i szybciej
Pełne przywrócenie stron SharePoint z kopii zapasowej jest kosztownym
i czasochłonnym procesem. Można oczywiście przywrócić pełną kopię
zapasową całego środowiska bezpośrednio na serwer produkcyjny,
jednakże może to zająć kilka godzin i uczynić serwer na jakiś czas
niedostępnym.
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Alternatywnie można tak skonfigurować serwer
odzyskiwania, aby odzwierciedlał konfigurację
serwera produkcyjnego SharePoint i w razie
potrzeby przywrócić cała stronę na ten serwer.
Jednakże dodatkowy serwer jest rozwiązaniem
kosztownym szczególnie, jeśli musisz jedynie znaleźć
i przywrócić lub wyeksportować kilka kluczowych
elementów. Ponadto, poprawne skonfigurowanie
serwera odzyskiwania zajmuje dużo czasu. W celu
przywracania pojedynczych dokumentów, list,
bibliotek i folderów, Ontrack PowerControls jest
zdecydowaniem najlepszym rozwiązaniem.

Brak ograniczeń związanych z przywracaniem
zawartości
Wiele systemów backupowych dla środowiska
SharePoint pozwala wyłącznie na przywrócenie
danych na ten sam serwer lub jego dokładną kopię.
Ontrack PowerControls nie ma takich ograniczeń.
Pozwala na przywrócenie danych bezpośrednio
na serwer produkcyjny, inny serwer SharePoint
lub do systemu plików.

Krótszy czas wyszukiwania
Administratorzy SharePoint często są proszeni
o
przywrócenie
dokumentów
spełniających
określone kryteria. Bez względu na to, czy
chodzi o przywrócenie dokumentów związanych
z wprowadzeniem produktu na rynek czy
o konsolidację stron SharePoint – potrzeba
szybkiego zlokalizowania i przywrócenia elementów
jest jedną z najczęstszych, z jakimi spotykają się
administratorzy SharePoint.

Zachowanie integralności danych
W przypadku, gdy przywracanie danych środowiska
SharePoint związane jest dochodzeniem lub
weryfikacją zgodności z przepisami, kluczowe
znaczenie ma zachowanie metadanych w stanie
nienaruszonym. Ontrack PowerControls nie zmienia
zawartości oraz metadanych z danych środowiska
SharePoint. Zachowuje integralność danych dzięki
pracy na plikach źródłowych w trybie „tylko do
odczytu”. Integralność danych zostaje zachowana
również w elementach przywróconych.

Zmniejsz ryzyko i zachowaj proces backupowy
Ontrack PowerControls działa na stacjach roboczych
z systemem Windows, a nie na serwerze SharePoint
i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji
środowiska SharePoint lub Microsoft SQL Server.
Zachowuje w stanie nienaruszonym proces tworzenia
kopii zapasowych oraz środowisko SharePoint.
Interfejs użytkownika jest prosty i intuicyjny.
Przenoszenie elementów ze źródła do lokalizacji
docelowej odbywa się poprzez „Przeciągnij i upuść”
lub „kopiuj, wklej”.

Wymagania systemowe:
Ontrack PowerControls wspiera najnowsze wersje
SharePoint. Szczegółowe wymagania sprzętowe
znajdziesz na naszej stornie internetowej
www.powercontrols.pl

Ontrack
PowerControls
odpowiada
na
te
potrzeby zapewniając funkcję zaawansowanego
wyszukiwania. Pozwala ona na przeszukiwanie
całej zarchiwizowanej bazy danych zawartości bez
konieczności przywracania całej kopii zapasowej.
Możliwe jest wyszukiwanie przez zastosowanie
licznych kryteriów, takich jak: typ elementu, słowa
kluczowe, temat, data, określony użytkownik czy też
załącznik.
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