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Призначення сервісу Veeam Cloud Repository Backup 

Сервіс Veeam Cloud Repository Backup призначено для Клієнтів (постійних і нових), що 

потребують віддаленого резервного збереження даних: 

▪ фізичних серверів/робочих станцій/віртуальних машин (ВМ) зі своєї власної ІТ-

інфраструктури; 

▪ ВМ із орендованої приватної хмари. 

Зберігання даних відбувається у хмарному репозиторії провайдера GigaCloud (як 

основного/додаткового місця зберігання за емпіричним «Правилом 3-2-1»). 

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 копіювання, за допомогою спеціального ПЗ компанії Veeam 

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

(віртуальних машин) та змісту підключених до них дисків. Зі знімків ВМ та дисків утворюються 

файли резервних копій і пересилаються захищеними каналами зв’язку до репозиторію 

GigaCloud. Більш детальна інформація наведена у документі «Опис послуги BaaS (Backup as a 

Service) у хмарі GigaCloud».  

https://gigacloud.ua/uploads/0/baas-whitepaper.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/baas-whitepaper.pdf
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Сервіс BaaS (Backup as a Service) Veeam Cloud Repository провайдера GigaCloud передбачає: 

▪  організацію завдань регулярного (за розкладом) збереження «точок відновлення» 

(стану обраних серверів/робочих станцій/ВМ разом із дисками)  у хмарному репозиторії 

з ізольованими сховищами-«контейнерами» потрібного об’єму для кожного з 

орендарів (Tenant), шифруванням і доступом шляхом авторизації; 

▪ довгострокове зберігання обраних повних копій в архівах за принципом GFS;  

▪ вибіркове відновлення збережених даних, у разі потреби: 

- «на попередньому місці» – для заміни вірогідно пошкодженого екземпляра ВМ 

та/або їх додаткових дисків, окремих файлів і відновлення роботи фізичних 

комп’ютерів; 

- «поруч» – для можливості відміни помилкового відновлення застарілої/перехідної 

версії ВМ із застосунками; 

- «на новому місці розміщення» (у разі пошкодження або видалення накопичувача), 

наприклад – до орендованого в публічній хмарі E-Cloud пулу ресурсів.  

https://gigacloud.ua/services/e-cloud
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Технічна реалізація сервісу 

Сервіс резервного копіювання Veeam Cloud Repository базується на: 

▪ агентних і безагентних технологіях Veeam Backup & Replication із компонентом Cloud 

Connect, для забезпечення двосторонньої передачі даних між інфраструктурою Клієнта 

та хмарним репозиторієм провайдера GigaCloud; 

▪ СЗД (Системах Зберігання Даних) у хмарних сховищах; 

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

У роботі сервісу використовуються наступні вбудовані механізми: 

▪ побудова хмарного репозиторію провайдера за допомогою технології віртуалізації 

VMware vSphere (шифрування даних на рівні гіпервізора – як віртуальних дисків, так і 

файлів); 

▪ компресія трафіку для зниження навантаження на канали передачі даних; 

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

дедуплікації та стисненню даних); 

▪ автоматична перевірка помилок під час створення резервних копій. 

Це надає Клієнту можливість: 

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

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

▪ самостійного відновлення стану обраних об’єктів інфраструктури (збереженого за 

розкладом або позапланово). 

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 пропонується, 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 для орендарів щомісяця (першого разу, до рахунку 

додається оплата за залишок поточного місяця): 

▪ за квоту репозиторію – об’єм дискового простору хмарного сховища, що обирається при 

замовленні кратно 100 GB, вартість оренди за кожні 100 GB становить 80 грн/місяць (без 

НДС); 

▪ за ліцензування ПЗ Veeam – відповідно до кількості ВМ/серверів/робочих станцій та 

обраного сценарію використання сервісу (див. нижче). 

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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Сценарії агентного бекапу до репозиторію 

Клієнт, що вже має у розпорядженні Backup-сервер і власне/орендоване ПЗ Veeam Agent (для 

MS Windows/Linux/macOS, встановлений на фізичних серверах, ноутбуках та ВМ як застосунок 

на рівні операційних систем), використовує ПЗ Cloud Connect для підключення до Backup-

репозиторію провайдера та відправки резервних копій даних у хмару GigaСloud. 

Оплата нараховується провайдером за ліцензування Veeam Cloud Connect Backup 

Workstation/Server (по кількості ВМ та фізичних пристроїв з MS Windows/Linux) і за квоту 

репозиторію. 

Новий клієнт, що не користувався ПЗ Veeam раніше, має можливість завантажити через 

Veeam Service Provider Console та встановити ПЗ Veeam Agent для розгортання конфігурації, 

де Backup-сервер Veeam Backup & Replication знаходиться на боці провайдера GigaСloud. 

Як і у попередньому сценарії, ПЗ Veeam Agent забезпечує доступність даних і застосунків для 

робочих навантажень: 

▪ у власній публічній хмарі клієнта – на ВМ; 

▪ на фізичних серверах та робочих станціях. 

Оплата нараховується провайдером за ліцензування Veeam Agent Workstation/Server (по 

кількості ВМ та фізичних пристроїв з MS Windows/Linux) і за квоту місця у репозиторію.  
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Сценарії безагентного бекапу до репозиторію 

Клієнт, що використовує віртуалізацію (VMware/Hyper-V) і Backup-сервер Veeam Backup & 

Replication, для користування репозиторієм бекапів має орендувати у GigaСloud: 

▪ ліцензії Veeam Cloud Connect Backup VM (по кількості ВМ); 

▪ квоту місця для даних у репозиторії. 

Клієнту, в інфраструктурі якого відсутній Backup-сервер VB&R, але вже використовується 

віртуалізація VMware/Hyper-V (тобто, існує власна хмара розміром більше 10 ВМ), потрібно 

виділити одну зі своїх ВМ для розгортання Backup-серверу та орендувати в GigaCloud: 

▪ ліцензії Veeam Backup & Replication Standart / Enterprise / Enterprise Plus (за вашим 

вибором згідно функціонала, по кількості ВМ) для організації бекапу у власному 

середовищі віртуалізації; 

▪ квоту місця у репозиторію. 

В обох випадках, з боку провайдера використовується Cloud Gateway – шлюзи для 

надходження до репозиторію клієнтських резервних копій кожного з орендарів: 

Увага! У разі використання ліцензій Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, 

провайдером може бути додатково активовано WAN-Accelerator (для оптимізації 

трафіку в каналі зв’язку).   
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Замовлення BaaS Veeam Cloud Repository у Клієнтському порталі 

Авторизуйтесь у Клієнтському порталі для замовлення сервісу Veeam Cloud Repository: 

Виконайте вхід до Клієнтського порталу GigaCloud (для нових Клієнтів – реєстрацію), згідно 

Посібника користувача послугою. Оберіть послідовність дій «Замовити –> BaaS –> Veeam Cloud 

Repository». 

Відповідно до вашої потреби у резервному копіюванні, визначте обсяги орендованих ресурсів 

(потрібну кількість ліцензій кожного типу): 

▪ Agent for Workstation; 

▪ Agent for Server; 

▪ Cloud Connect Backup VM; 

▪ Cloud Connect Backup Server.  

Завершіть визначення решти параметрів, за допомогою інструменту «прокрутки». 

https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://gigacloud.ua/uploads/0/2314-client_portal.pdf
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Визначте також об’єм сховищ Backup Space у наявних репозиторіях ДЦ GigaCenter, Lviv та 

Atman Poland. 

Додайте коментар до замовлення, перегляньте детальну калькуляцію.  

Зробіть позначку у полі в нижній частині сторінки замовлення, на підтвердження прийняття 

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

Оплатіть замовлення, пересвідчіться в отриманні листа від GigaCloud Support із деталями 

входу та відображенні у Клієнтському порталі позначки активного стану замовленого BaaS:  
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Увага! У разі потреби подальшої модернізації параметрів послуги, користуйтесь меню 

відповідної сторінки вашого Клієнтського порталу: 

Оберіть квоти в дискових підсистемах зберігання резервних копій в репозиторіях ДЦ 

GigaCenter, Lviv та Atman Poland, визначте значення решти параметрів, відповідно до ваших 

потреб. 

Виконайте послідовність дій з модернізації згідно Посібника користувача послугою. 

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

Ваша заявка («Тікет») буде спрямована для обробки Службою GigaCloud Support.  

https://gigacloud.ua/uploads/0/2314-client_portal.pdf
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Підключення інфраструктури Клієнта до хмарного сховища провайдера 

Відповідно до обраної моделі резервного копіювання до хмарного сховища провайдера, 

виконайте одну з наведених нижче послідовностей дій щодо підключення інфраструктури до 

репозиторія GigaCloud та початкового налаштування: 

▪ агентного бекапу ВМ/фізичних серверів/робочих станцій із використанням 

функціоналу панелі управління Service Provider Console; 

▪ безагентного бекапу об’єктів віртуалізованої інфраструктури (VMware/Hyper-V) із 

розгорнутим сервером Veeam Backup&Replication. 

Вхід до панелі керування Veeam Service Provider Console (агентний бекап) 

Користуючись інформацією з отриманого від GigaCloud Support листа (та/або – із вмісту 

відповідного меню «Деталі входу» сервісу Veeam Cloud Repository в Клієнтському порталі), 

перейдіть до адреси https://veeam-console.gigacloud.ua:1280 у веб-браузері. 

Після вводу отриманих вами облікових даних 

у доменному форматі (назва Вашої 

організації\ім'я користувача), натисніть 

екранну кнопку «Login». 

Увага! На початку роботи, 

встановлене провайдером перше 

ім’я користувача завжди співпадає з назвою 

вашої організації-клієнта послуги (tenant). 

Надалі, ви можете створити облікові записи 

нових користувачів і призначити їм ролі. 

Отримавши доступ до панелі управління Veeam Service Provider Console, пересвідчіться у 

наявності вільного місця у сховищі, згідно замовленій квоті:  

https://veeam-console.gigacloud.ua:1280/


Сервіс Veeam Cloud Repository Backup 

Посібник користувача послугою версія 1.3 3_2022 12 

На обраному робочому комп'ютері адміністратора завантажте та встановіть ПЗ Veeam 

Management Agent для з’єднання з ресурсами провайдера та початку встановлення ПЗ Backup 

Agent на цей та інші комп’ютери/ВМ у складі вашої ІТ-інфраструктури: 

Для виявлення та підключення до сервісу агентного бекапу інших потрібних об’єктів 

інфраструктури, у розділі «Discovery –> Rules» створіть нове правило пошуку. Натисніть 

екранну позначку «+New» і послідовно заповніть поля екранної форми, наприклад «New 

Windows Discovery Rule» у новому вікні: 

Детальний опис розгортання, налаштування агентного бекапу та подальшого користування 

сервісом резервного копіювання даного типу наведено у Посібнику користувача Veeam 

Console.  

https://gigacloud.ua/uploads/0/veeam-console.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/veeam-console.pdf
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Підключення сервера VB&R в інфраструктурі Клієнта до репозиторію GigaCloud 

Опис процедури розгортання Backup-сервера VB&R (Veeam Backup&Replication) у клієнтській 

інфраструктурі наведено в інших загальнодоступних джерелах (рекомендується в першу 

чергу користуватись ресурсами компанії Veeam) і не включено до даного документу. 

Перед початком підключення до хмарного репозиторію GigaCloud Backup-сервера VB&R, вже 

розгорнутого на окремій ВМ у клієнтській віртуалізованій інфраструктурі, виконайте наступну 

послідовність підготовчих дій з налаштування доступів до Інтернет цієї ВМ: 

▪ відкрийте безпосередній доступ до ресурсу veeamcc.gigacloud.ua (порт 6180); 

▪ відкрийте безпосередній доступ до ресурсів з переліками діючих та відкликаних SSL-

сертифікатів: 

crl.sectigo.com 

sectigo.com 

crt.sectigo.com 

ocsp.sectigo.com 

crl.usertrust.com 

crt.usertrust.com 

ocsp.usertrust.com 

Увага! Будь-якому з вищезгаданих DNS-імен може одночасно відповідати декілька 

IP-адрес, до кожної з яких вам потрібно відкрити доступ із ВМ. 

З часом, значення таких IP-адрес може бути зміненими провайдерами вказаних ресурсів, тому 

періодично перевіряйте їх актуальність 

(наприклад, за допомогою утиліти nslookup) і 

вносіть відповідні корективи у налаштування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково (лише у разі використання архітектури 

з проксі-сервером на боці клієнта), вкажіть налаштування проксі в ОС Windows для Local 

System: 

- користуючись утилітою командного рядку cmd, перевірте налаштування проксі: 

netsh winhttp show proxy 

- виконайте в браузері IE налаштування свого проксі 

- імпортуйте дані: 

netsh winhttp import proxy source =ie  

https://www.veeam.com/documentation-guides-datasheets.html
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Користуючись консоллю сервера VB&R, перейдіть до розділу «Cloud Connect –> Backup 

Infrastructure –> Service Providers –> Add Provider»: 

У полі «Service Provider» вкажіть DNS-ім’я veeamcc.gigacloud.ua (порт 6180). 

Увага! Встановіть позначку ☑ у відповідному полі форми «Allow this Veeam 

Backup&Replication installation to be managed…» для можливості дистанційного 

доступу до консолі з боку спеціалістів провайдера (коли у вас виникне потреба звернутися до 

Служби технічної підтримки GigaCloud). Натисніть екранну кнопку «Next». 

Пересвідчіться у наявності з’єднання з провайдером і отриманні інформації щодо сертифіката:  
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У розділі «Credentials» перегляньте інформацію щодо строку дії сертифікату, натиснувши на 

екранну позначку з його назвою:  

Встановіть сертифікат, натисніть екранну кнопку «OK».  

Натиснувши на екранну позначку «Add», додайте дані облікового запису (наданого вам 

провайдером GigaCloud):  

Вкажіть дані в полях  «Username» та «Password», додайте короткий опис (коментар у 

довільному форматі, для власної зручності) і натисніть екранну кнопку «Apply».  
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У розділі «Backup Storage» оберіть сховище провайдера GigaCloud: 

Натисніть екранну кнопку «Apply» для завершення підключення до репозиторія провайдера, 

перегляньте підсумки виконаних налаштувань «Summary». 

Перейдіть до розділу «Home» консолі сервера VB&R. Користуючись меню закладки «Backup 

Job», створіть завдання резервного копіювання до хмарного репозиторію GigaCloud: 

Пересвідчіться у наявності вільного місця, оберіть параметри завдання (кількість точок 

відновлення, збереження в архіві за принципом GFS, одночасне збереження копії в іншому 

сховищі за емпіричним «Правилом 3-2-1» та ін. Натисніть екранну кнопку «Next». 
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У розділі «Schedule» встановіть розклад резервного копіювання. 

Наприклад, функція «Backup Window» дозволяє виключити виконання бекапів у встановлені 

вами години для кожного з днів тижня, якщо зупинка ВМ для виконання знімків «snapshot» у 

цей час неприпустима з огляду на робоче завантаження клієнтської інфраструктури: 

Увага! Детальну інформацію щодо користування функціоналом консолі сервера VB&R 

наведено в інших джерелах, зокрема в документації компанії Veeam: 

https://www.veeam.com/veeam_backup_11_0_quick_start_guide_vsphere_pg.pdf 

https://www.veeam.com/veeam_backup_11_0_quick_start_guide_vsphere_pg.pdf

