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Призначення сервісу E-Cloud Backup 
Сервіс E-Cloud Backup призначено тільки для Клієнтів, що вже користуються послугою IaaS у 

хмарі E-Cloud провайдера GigaCloud. 

Backup (резервне копіювання) – це процес створення резервної копії даних на цифровому 

носії, що зберігається окремо від оригіналу. Він надає страхування від втрати даних у випадку 

відмови обладнання, збоїв ПЗ (програмного забезпечення) Клієнта та «людського фактору» – 

ненавмисної помилки або цілеспрямованої спроби завдати шкоди. У разі необхідності, існує 

можливість повернутися до стабільного попереднього стану вашої системи.  

Під час виконання завдань E-Cloud Backup за допомогою спеціального ПЗ компанії Veeam, 

системою отримуються моментальні знімки («snapshot») стану пам’яті працюючих ВМ 

(віртуальних машин) та змісту підключених до них дисків у орендованій інфраструктурі хмари 

VMware провайдера. Зі знімків ВМ та дисків утворюються файли резервних копій і 

розміщуються для зберігання в окремому дисковому сховищі. Більш детальна інформація 

наведена у документі «Опис послуги BaaS (Backup as a Service) у хмарі GigaCloud».  

Сервіс BaaS E-Cloud Backup провайдера GigaCloud надає Клієнту можливість організації 

регулярного збереження стану обраних ВМ (разом із дисками) у хмарному репозиторії та 

вибіркового їх відновлення, у разі потреби: 

▪ «на попередньому місці» – для заміни вірогідно пошкодженого екземпляра ВМ та/або 

їх додаткових дисків, окремих файлів (для ОС Windows); 

▪ окремо від екземпляра ВМ із пошкодженими даними («поруч») – для можливості 

відміни помилкового відновлення застарілої/перехідної версії ВМ із застосунками. 

 

Увага! Обмеженнями сервісу E-Cloud Backup є: 

▪ можливість збереження резервних копій виключно у хмарному сховищі GigaCloud, 

розміщеному в Дата-центрі окремо від інфраструктури Клієнта (тобто, копіювання 

«хмара – хмара»); 

▪ можливість створення копій лише всієї ВМ цілком (але, з вбудованим функціоналом 

вибіркового відновлення окремих файлів для ВМ із ОС Windows); 

▪ неможливість використовувати сервіс Veeam E-Cloud Backup окремо від IaaS E-Cloud 

компанії GigaCloud (у якості технології резервного копіювання для іншої хмари або 

власної інфраструктури Клієнта).  

https://gigacloud.ua/services/e-cloud
https://gigacloud.ua/services/e-cloud
https://gigacloud.ua/uploads/0/baas-whitepaper.pdf
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Технічна реалізація BaaS (Backup as a Service) у хмарі E-Cloud 

Сервіс резервного копіювання E-Cloud Backup базується на: 

▪ технологіях Veeam Backup & Replication, інтегрованих до IaaS E-Cloud; 

▪ СЗД (Системах Зберігання Даних) у хмарних сховищах; 

▪ Дата-центрах рівня Tier III (доступ неуповноважених осіб до яких повністю 

виключений). 

У роботі E-Cloud Backup використовуються наступні вбудовані механізми: 

▪ побудова хмарного репозиторію за допомогою технології віртуалізації VMware 

vSphere; 

▪ компресія трафіку для зниження навантаження на канали передачі даних; 

▪ зниження робочого навантаження на локальну мережу під час копіювання (завдяки 

стисненню даних); 

▪ автоматична перевірка помилок під час створення резервних копій. 

Резервні копії (так зв. «бекапи») об’єктів клієнтської IT-інфраструктури у хмарі E-Cloud 

створюються за допомогою серверу Veeam Backup & Replication Enterprise Plus провайдера та 

надсилаються для зберігання до репозиторію (з ізольованими сховищами-«контейнерами» 

для кожного з орендарів і доступом шляхом авторизації).  

Провайдер делегує Клієнту частину повноважень щодо керування завданнями Backup, 

надаючи доступ до Порталу самообслуговування Veeam SSP. 

Це надає Клієнту можливість: 

▪ самостійного створення користувачами завдань резервного копіювання (Backup Job); 

▪ контролю за виконанням із отриманням сповіщень, звітів та інфографіки; 

▪ самостійного відновлення стану ВМ (збереженого за розкладом або позапланово). 
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Для розрахунку та замовлення потрібного обсягу місця в репозиторії провайдера можливо 

користуватися емпірічною програмою-калькулятором http://vee.am/rps 

(також, див. детальну документацію на сайті компанії Veeam 

https://bp.veeam.com/vbr/VBP/2_Design_Structures/D_Veeam_Components/D_backup_reposi

tories/repositories%20storage.html). 

Готової формули точного розрахунку квоти обсягу місця не надається, але ви можете 

зробити власне оцінювання – відповідно до: 

▪ сумарного об’єму частини інфраструктури, призначеної вами для резервного 

копіювання шляхом BaaS; 

▪ обраної кількості точок відновлення для кожного завдання Backup Job; 

▪ періодичності повних бекапів «Active full»; 

▪ використання архівації GFS; 

▪ інших факторів. 

Оплата нараховується провайдером щомісяця (першого разу до рахунку додається оплата за 

залишок поточного місяця): 

▪ за ліцензування Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, відповідно до кількості ВМ 

– вартість оренди однієї ліцензії 500 грн/місяць (без НДС); 

▪ за квоту локального репозиторію (будь-якого з переліку наявних, де об’єм дискового 

простору хмарного сховища при замовленні встановлено кратним 100 GB) – вартість 

оренди за кожні 100 GB становить 80 грн/місяць (без НДС); 

▪ за квоту віддаленого репозиторію (будь-якого з переліку наявних, де об’єм дискового 

простору хмарного сховища при замовленні встановлено кратним 100 GB) – вартість 

оренди за кожні 100 GB становить 100 грн/місяць (без НДС). 

Увага! Будь-який обраний вами локальний репозиторій – надалі автоматично 

виключається системою з переліку доступних віддалених репозиторіїв, під час їх 

вибору при замовленні даного сервісу E-Cloud Backup. Тобто, замовлений дисковий простір в 

одному репозиторії (навіть, різного призначення) не може одночасно тарифікуватися для вас 

системою за двома різними розцінками (частина простору як локальний репозиторій, решта 

як віддалений). 

Цей алгоритм дозволяє уникнути помилок під час замовлення або модернізації вашої квоти 

ресурсів.  

http://vee.am/rps
https://bp.veeam.com/vbr/VBP/2_Design_Structures/D_Veeam_Components/D_backup_repositories/repositories%20storage.html
https://bp.veeam.com/vbr/VBP/2_Design_Structures/D_Veeam_Components/D_backup_repositories/repositories%20storage.html
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Замовлення E-Cloud Backup у Клієнтському порталі 
Для початку замовлення сервісу E-Cloud Backup, авторизуйтесь у Клієнтському порталі. 

Провайдер GigaCloud надає Клієнтам послуги E-Cloud (IaaS VMware) на 5 різних майданчиках 

розташування vDC, у географічно рознесених дата-центрах: 

▪ GC – GigaCenter у Києві; 

▪ BM – BeMobile у Києві; 

▪ PL – на території ЄС (дата-центр Atman, Варшава); 

▪ BM2 – новий кластер BeMobile у Києві; 

▪ LV – ЦОД у Львові. 

Пересвідчіться, що маєте доступ до щонайменше одного активного сервісу E-Cloud. 

Якщо ви одночасно користуєтесь декількома сервісами E-Cloud – оберіть з їх переліку один 

(для кожного окремого замовлення послуги E-Cloud Backup): 

Зафіксуйте назви вашої Організації та vDC в обраному сервісі E-Cloud.  

Увага! Ці назви зручно переглянути та занотувати, користуючись веб-інтерфейсом 

керування VMware Cloud Director відповідного сервісу E-Cloud: 

Поверніться до сторінки замовлення Клієнтського порталу, оберіть екранну позначку BaaS:  

https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://gigacloud.ua/uploads/0/2314-client_portal.pdf
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Оберіть закладку Veeam E-Cloud Backup і визначте замовлені обсяги орендованих ресурсів: 

▪ позначте назву вашої Організації в обраному сервісі E-Cloud (див. вище на стор. 6); 

▪ кількість ліцензій для ВМ; 

▪ локальний репозиторій (що знаходиться на майданчику розташування vDC вашої 

Організації обраного сервісу E-Cloud); 

▪ об’єм сховищ Backup Space в кожному з обраних вами репозиторіїв (у локальній та 

віддалених дискових підсистем зберігання резервних копій) відповідно до потреби та 

наявних розцінок. Залежно від вашого вибору обсягу квот, ви зможете користуватися: 

- лише локальним репозиторієм (ціна 96 грн. за 100 Гб в місяць); 

- одним або декількома віддаленими репозиторіями (ціна 120 грн. за 100 Гб в місяць); 

- одночасно всім наведеним вище. 

Додайте (якщо потрібно) свій коментар до замовлення, перегляньте детальну калькуляцію.  
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Зробіть позначку у полі в нижній частині сторінки замовлення, на підтвердження прийняття 

вами «Умов використання» та натисніть екранну кнопку «Замовити». 

Отримайте рахунок і оплатіть замовлення: 

Пересвідчіться в отриманні листа від Служби GigaCloud Support із деталями входу та у 

відображенні в Клієнтському порталі позначки активного стану замовленого BaaS:  

Увага! URL входу містить поле з назвою вашої Організації vCloud Director (наприкінці). 

Вміст першого поля URL залежить від місця розташування локального репозиторію: 

▪ https://veeamssp.gigacloud.ua:9443/vCloud/.....   – для майданчиків GC/BM/PL; 

▪ https://veeamssp-bm2.gigacloud.ua/vCloud/…..   – для майданчика BM2; 

▪ https://veeamssp-lv.gigacloud.ua/vCloud/…..  – для майданчика LV. 

Ім’я користувача та пароль завжди співпадають з тими, що використовуються вами для 

входу до веб-інтерфейсу vCloud Director відповідного сервісу E-Cloud.  
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Увага! У разі потреби подальшої модернізації параметрів послуги, користуйтесь меню 

відповідної сторінки вашого Клієнтського порталу для обраного сервісу BaaS: 

Ви не можете змінити локальний репозиторій даного сервісу (він має відповідати 

майданчику розташування vDC вашого сервісу E-Cloud), але можете відкоригувати будь-яку 

діючу квоту дискової підсистеми (наприклад – до 0 GB, якщо надалі не потребуєте 

користування репозиторієм) та/або встановити потрібні значення квот на інших репозиторіях. 

Майте на увазі (як вже було наведено, див. вище на стор. 5), що ваш майданчик для 

локального репозиторію не може одночасно використовуватися також для оренди 

віддаленого репозиторію, тому можливість встановити таку квоту заблоковано системою. 

Виконайте повністю послідовність дій з модернізації згідно Посібника користувача послугою. 

Внаслідок, ви отримаєте екранне повідомлення про оформлене замовлення на зміни:  

https://gigacloud.ua/uploads/0/2314-client_portal.pdf
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Вхід до порталу самообслуговування E-Cloud Backup, початок роботи 

Користуючись інформацією з отриманого від Служби GigaCloud Support повідомлення, 

перейдіть у веб-браузері за адресою входу до порталу veeamssp. Наприклад: 

https://veeamssp.gigacloud.ua:9443/vCloud/ім’я_організації 

де у полі «ім’я_організації» вкажіть назву вашої Організації vCloud Director (див. вище). 

Введіть значення імені користувача та паролю (ті ж самі, що й для входу до веб-інтерфейсу 

vCloud Director відповідного сервісу E-Cloud), натисніть екранну кнопку «Sign in». 

Після входу, пересвідчіться у наявності вільного місця у сховищі, згідно замовленій квоті:  

Для створення завдання резервного копіювання, перейдіть до розділу меню «Jobs» та 

натисніть екранну позначку «+ Create…»:  
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Послідовно заповніть поля екранної форми «Create Backup Job»у новому вікні: 

▪ вкажіть назву вашого нового завдання у полі «Job name»; 

▪ у полі «Repository» оберіть з переліку доступних потрібний репозиторій; 

▪ встановіть кількість точок відновлення в розділі форми «Retention policy». 

Якщо провайдером активовано алгоритм архівного збереження копій за принципом GFS у 

вашому сервісі, встановіть позначку ☑ у відповідному полі форми «Keep certain full 

backups…» та за допомогою екранної позначки «Configure» визначте графік збереження 

(щороку, щомісяця, щотижня):  

Натисніть екранну кнопку «OK», потім кнопку «Next».  
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У наступному вікні натисніть екранну позначку «+ Add», оберіть потрібну vCloud VM із переліку 

об’єктів для резервного копіювання.  

Натисніть екранну кнопку «OK», потім кнопку «Next». 

У полі «Job Schedule» встановіть бажаний розклад копіювання: 

У полі «Email Notifications» активуйте (якщо потрібно) режим сповіщення на E-mail про стан 

виконання завдання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершивши налаштування завдання, натисніть екранну кнопку «Finish». Запуск завдання 

відбудеться планово, згідно встановленому вами розкладу.  
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Для дострокового запуску раніше створеного завдання, натисніть екранну позначку «Start»: 

Завдяки Dashboard, ви можете завчасно контролювати ступінь заповнення сховища: 

Для спостереження стану виконання завдання, оберіть період «Last 7 days» / «Last 24 hours» . 

Увага! Якщо вільним залишиться менше 10% місця у сховищі, системою буде 

згенеровано попередження (Warning jobs), із одночасною відправкою на вказаний 

вами E-mail (якщо це встановлено вами під час налаштувань даного завдання). 

Для збільшення вільного місця у сховищі можливо: 

▪ замовити модернізацію параметрів сервісу E-Cloud Backup; 

▪ видалити (шляхом редагування) з налаштувань завдання резервне копіювання деяких 

із ВМ. 
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Для зміни налаштувань завдання, у розділі меню «Jobs» натисніть екранну позначку «Edit» 

(відкриється вікно редагування налаштувань, як при створенні завдання):  

У разі потреби, ви можете позапланово зробити повне резервне копіювання «Active Full». 

Завдання може бути також видалено цілком (разом із резервними копіями ВМ або зі 

збереженням їх у сховищі): 

Увага! Детальний опис режимів відновлення ВМ та іншу важливу інформацію щодо 

особливостей користуванням сервісом Veeam E-Cloud Backup наведено в «Посібнику 

для технічних спеціалістів». 

https://gigacloud.ua/uploads/0/veeam-e-cloud-backup.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/veeam-e-cloud-backup.pdf

