
RUBRIK COMPLETE EDITION'IN GELENEKSEL ÇÖZÜMLERDEN FARKI 

KOLAY KULLANIM
• Hiper bütünleşik yedekleme mimarisi ile, tek arayüzden kolay yönetim 

• SLA temelli yedekleme politikası ile, otomatik yedekleme ve kurtarma operasyonu 

HIZLI YEDEKLEME, ANINDA KURTARMA
• Yedekleme operasyonunu hızlandırmak için, Flash depolama ve Incremental Forever kullanımı 

• Uygulama ve sanal makinaleri saniyeler içinde kurtarmak için, Flash temelli 'Live Mouth' 
özelliği 

• Anında arama için, Metadata kütüphanesini kullanın.

BULUT ENTEGRASYONU
• Bulut erişimi, 4 tıklama uzağınızda! - Tape ihtiyacını ortadan kaldırma
• Tek bir bulut çözümüne bağlı kalmazsınız! - Kullanıcının altyapısı hazır olduğunda, çoklu bulut 
seçeneği
• Buluttaki verileri ajansız koruma

• Geleceğe yönelik bulut deneyimi - yalnızca bir kez lisans satın almanız yeterli! 

TOPLAM SAHİP OLMA AVANTAJI
• Hepsi bir arada çözüm ile, harcamaları düşürme  – CAPEX tasarrufu

• Dosya seviyesinde arama ve kurtarma ile, buluttan veri indirme maliyetlerinizi düşürme

• Otomasyon ve kolay kullanım ile zaman kazanma – OPEX tasarrufu

GÜVENLİ TASARIM

• Lokasyondan bağımsız (Veri Merkezi, Brik, Bulut, MSP) değiştirilemez dosya sistemi

• Olası bir saldırıda anında kesintisiz kurtarma 

• Rubrik Radar ile atakları tespit etme, görme ve uyarı alma

• Uçtan uca şifreleme

İŞLETMENİZDE AKSAKLIK YAŞADIĞINIZ NOKTALARI RUBRIK 
COMPLETE EDITION NASIL ÇÖZEBİLİR?

Aradığınız Yedekleme Çözümü Rubrik'te!
Rubrik Complete Edition ile, orta ölçekli işletmeler için üst seviye yedekleme ve kurtarma

AKSAKLIK YAŞANAN KONULAR 

Geleneksel üreticilerin,  
karmaşık kurulumları

Fidye Yazılım ataklarının 
artışı ve yedekleme 
sistemlerini hedeflemesi

Lisansların buluta 
aktarılamaması

COMPLETE EDITION'IN 
FAYDALARI

Yazılım tabanlı bütünleşik 
mimari ile yüksek verimlilik  

Değiştirilemez yedekler ile 
verilerinizi Ransomware 
etkilerinden anında kurtarma

Rubrik Complete ile lisansları 
her zaman buluta taşıyabilme

RUBRIK COMPLETE EDITION'I TANIYALIM! 

RUBRIK COMPLETE* – 
r6404 (30TB Kullanılabilir)

100 cloud native instances

GPS

CloudOut

RCDM

3 Yıllık Temel Destek (P-C 8:00-20:00)

* Sadece 1 ürün satın alınabilir.
* Sadece yeni Rubrik müşterilerine

RUBRIK COMPLETE* – 
r6408 (60TB Kullanılabilir)

200 cloud native instances

GPS

CloudOut

RCDM

3 Yıllık Temel Destek (P-C 8:00-20:00)

* Sadece 1 ürün satın alınabilir.
* Sadece yeni Rubrik müşterilerine
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