
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλές 

Τα αρχεία είναι πάντα κρυπτογραφημένα με πρωτόκολλο 

AES 256bit ενώ το encryption key (κλειδί ασφαλείας) δεν 

αποθηκεύεται στους Server για λόγους ασφαλείας. 

 

Αξιόπιστο  

Το λογισμικό χρησιμοποιείται από 5.000.000 χρήστες, ενώ 

οι μηχανισμοί CRC integrity checking (ελέγχου 

ακεραιότητας) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα θα είναι 

πάντοτε διαθέσιμα χωρίς λάθη.  

 

Οικονομικό 

Το GCB δεν χρειάζεται χρόνο από τον διαχειριστή. Είναι 

προσιτό, καθώς τιμολογείστε μόνο για τον χώρο που 

καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα δεδομένα σας. 

 

Γρήγορο 

Τα αρχεία τεμαχίζονται σε πολλά μικρότερα και 

μεταφέρονται μόνο εκείνα που έχουν τροποποιηθεί, 

αφού πρώτα συμπιεστεί για ακόμα μεγαλύτερη 

ταχύτητα. 

 
 

 

 

Προστασία Δεδομένων 

Τα δεδομένα χάνονται συνήθως  

 από βλάβη του εξοπλισμού (δίσκος, controller κλπ)  

 από απροσεξία των χρηστών,  

 από ιούς,  

 αλλά και από κλοπή,  

 φυσική καταστροφή  

 και ηλεκτρονική πειρατεία. 

 

Αντίγραφα εκτός γραφείου 

Για να διασφαλιστούν τα δεδομένα από τον κίνδυνο 

κλοπής ή φυσικής καταστροφής πρέπει να αποθηκεύονται 

και εκτός γραφείου. 

 

Αυτοματοποιημένη λειτουργία  

Η αυτοματοποιημένη λειτουργία, απαλλάσσει τη 

μηχανογράφηση από την καθημερινή ρουτίνα του Backup, 

ενώ παράλληλα μειώνει πιθανότητα σφαλμάτων  

 

 

 

  Operating systems          modules             

 

Το Gigabyte Cloud Backup είναι μία διαδικασία Backup που προστατεύει τα 

δεδομένα σας 100%. 

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας των δεδομένων τους, βάζουν σε κίνδυνο την 

επιβίωση τους. Οι παραδοσιακοί τρόποι προστασίας βασίζονται σε εφεδρικές κασέτες, που αφενός δεν ελέγχονται αν 

είναι σε καλή κατάσταση, αφετέρου δεν μεταφέρονται συστηματικά σε ασφαλή χώρο εκτός γραφείου. 

Επιπλέον οι παραδοσιακοί τρόποι προστασίας χρειάζονται εξοπλισμό, που με την σειρά του απαιτεί συντήρηση και 

ανθρώπινη προστασία. 

Φορολογικές συνέπειες 

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών τα στοιχεία που εκδίδονται με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ως στελέχη αυτών 

λογίζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά, κάθε αδυναμία αναπαραγωγής τους λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών 

φορολογικών στοιχείων. 

 

 



 

 

Gigabyte Computers 

Χρ.Σμύρνης 132-134 

Βύρωνας 162-32 

Email: info@gigabyte.gr 

Technical Support: support@gcbackup.eu 

Τηλ 210 9918 881 – 210 9918 881      
 

 

Ερωτήσεις - απαντήσεις 

Είναι τα δεδομένα μου εξασφαλισμένα στο Gigabyte Cloud Backup (GCB); 

Η υποδομή του GCB είναι σχεδιασμένη με βάση την αξιοπιστία. Κάθε υποσύστημα βασίζεται σε N +1 αρχιτεκτονική και 

συνεπώς δεν επηρεάζεται από μία μόνο βλάβη. Η Gigabyte διατηρεί και δεύτερο, απομακρυσμένο από το πρώτο, Data 

Center στο οποίο αποστέλλονται τα Backup, αμέσως μετά την αποθήκευσή τους στο πρώτο. 

H Gigabyte  συστήνει, να ρυθμίσετε την εφαρμογή του Backup ώστε να παίρνει και τοπικά στο χώρο σας, αντίγραφα 

ασφαλείας. 
 

Είναι τα δεδομένα μου ασφαλή στο GCB ; 

Ναι - Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο 

κρυπτογράφησης σε κάθε αντίγραφο ασφαλείας. Το GCB 

υποστηρίζει 128 ή 256bit κρυπτογράφηση με πρωτόκολλα 

όπως (AES, TripleDES, TwoFish). Τα δεδομένα παραμένουν 

κρυπτογραφημένα διαρκώς στους κεντρικούς Servers μας 

και είναι προσβάσιμα μόνο με το κωδικό πρόσβασης που 

έχετε ορίσει. Στα δεδομένα σας δεν έχει πρόσβαση κανείς 

- ούτε βέβαια εμείς - εκτός από εσάς. 

 

Πως θα ξέρω ότι τα Back up μου 

λειτουργούν κανονικά; 

Με την ολοκλήρωση του Backup το σύστημα σας στέλνει 

ένα Report μέσω email για την κατάσταση του κάθε server 

καθώς και για τυχόν προβλήματα που παρατηρήθηκαν. 

Επίσης μπορείτε ανά πάσα χρονική στιγμή να συνδεθείτε 

στην Online κεντρική κονσόλα (OBSM) για να 

παρακολουθήσετε ζωντανά την διαδικασία του Backup 

καθώς και να λάβετε Report ή στατιστικά. 

 

 

 

Με ποιό τρόπο λειτουργεί το GCB; 

Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε κάθε Server ή θέση εργασίας 

που θέλετε να παίρνετε Backup. Μέσω της εφαρμογής GCB, 

επιλέγετε τα αρχεία αλλά και τον προγραμματισμό για 

διατήρηση των προηγούμενων Backup. Από την Online 

Backup Server Management Console (OBSM) κεντρική κονσόλα 

έχετε επίσης δυνατότητα παραμετροποίησης, διαχείρισης 

αλλά και παρακολούθησης των Backup σας. 

 

Πόσα Back Up Sets, μπορώ να έχω 

αποθηκευμένα; 

Το GCB έχει δυνατότητα να κρατά μέχρι 99 διαφορετικές 

εκδόσεις του Backup Set (ημερήσια - εβδομαδιαία - μηνιαία - 

ετήσια) τα οποία μπορεί να διατηρηθούν έως 10 χρόνια. 

 

Πως επαναφέρω τα αρχεία μου; 

Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα σας είτε από την 

ίδια συσκευή (Server / τερματικό) της οποίας τα δεδομένα 

θέλετε να επαναφέρετε, είτε από οποιοδήποτε άλλο 

τερματικό - τοπικό ή απομακρυσμένο - μέσω της Online 

κονσόλας OBSM. 
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