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Призначення порталу самообслуговування Veeam E-Cloud Backup 

Провайдер GigaCloud делегує Клієнту сервіса Veeam E-Cloud Backup частину адміністративних 

повноважень щодо керування завданнями Backup в орендованій хмарній інфраструктурі IaaS. 

Це забезпечується відкриттям авторизованого доступу користувачів до веб-інтерфейса 

Порталу самообслуговування Veeam SSP (Veeam Self-Service Backup Portal). 

Призначенням порталу є надання користувачам хмари E-Cloud наступних можливостей: 

▪ самостійного створення завдань резервного копіювання vApp/VM у віртуальних дата-

центрах Організацій (до хмарного репозиторію провайдера GigaCloud); 

▪ контролю за виконанням завдань із отриманням статистики – сповіщень, звітів та 

інфографіки; 

▪ самостійного відновлення стану vApp або віртуальних машин (VM); 

▪ вибіркового відновлення окремих файлів/каталогів операційних систем Windows із 

резервних копій ВМ.  

Користувачі Організацій не потребують створення окремих облікових записів у Veeam Self-

Service Backup Portal і використовують свої параметри входу до веб-інтерфейсу vCloud Director 

(vCD) для орендованої інфраструктури IaaS хмари E-Cloud. 

Увага! Перед початком роботи з Veeam SSP, рекомендується також ознайомитись з 

наступними документами: 

▪ Посібник користувача послугою «Сервіс E-Cloud Backup»; 

▪ Опис послуги «BaaS у хмарі GigaCloud».  

https://gigacloud.ua/uploads/0/newcluster.pdf
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/em/em_working_with_vsphere_vms.html?ver=110
https://gigacloud.ua/uploads/0/3120-backup_as_a_service_for_e_cloud.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/baas-whitepaper.pdf
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Авторизація у Veeam Self-Service Backup Portal (SSP) 

Користуючись інформацією щодо даних вашого облікового запису з отриманого від Служби 

технічної підтримки GigaCloud Support листа щодо активації послуги, перейдіть у веб-браузері 

за адресою: https://veeamssp.gigacloud.ua:9443/vcloud/ім’я_організації 

У полі «ім’я_організації» вкажіть назву вашої Організації (як це відображено у Dashboard 

вашого веб-інтерфейса vCloud Director). 

Для збереження введених параметрів входу «Username/Password» (ідентичних тим, що 

використовуються вами для авторизації у веб-інтерфейсі vCloud Director), активуйте позначку 

☑ поруч з екранним написом «Remember me» на сторінці входу Veeam Self-Service Backup 

Portal: 

Після вводу параметрів авторизації, натисніть екранну кнопку «Sign in».  
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Після входу, ви отримаєте доступ до головної панелі управління (Dashboard) порталу 

самообслуговування Veeam E-Cloud Backup: 

Пересвідчіться у наявності вільного місця у сховищі, згідно замовленій квоті: 
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Створення, запуск і редагування завдання резервного копіювання 

Для створення нового завдання Backup Job, перейдіть до розділу меню «Jobs» і натисніть 

позначку «+ Create…»: 

У новому вікні послідовно заповніть поля екранної форми «Create Backup Job»:  

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

▪ до поля «Description» додайте корисну інформацію (щодо часу створення та/або інших 

важливих ознак завдання резервного копіювання) для використання у звітах; 

▪ у розділі форми «Retention policy» встановіть потрібну кількість точок відновлення 

«Restore points» для одночасного зберігання на диску сховища. 

Якщо необхідно, активуйте додатково алгоритм архівного збереження копій повного бекапу 

за так званим «принципом GFS» – ієрархією «Grandfather –> Father –> Son»: 

Для цього, активуйте 

позначку ☑ напису 

«Keep certain full 

backups longer…». 

Натисніть позначку 

«Configure», у новому 

вікні визначте графік 

збереження (щороку, 

щомісяця, щотижня). 

Збережіть зроблені 

налаштування 

натисканням кнопки 

«OK».  
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Натисніть кнопку «Next», перейдіть до вибору об’єктів, запланованих для резервного 

копіювання. Натисніть екранну позначку «+ Add» наступного вікна «Virtual Machines»: 

У вікні «Add Objects» оберіть потрібні VM або vApp із переліку наявних об’єктів. 

Для завдання бекапу vApp, де частина ВМ не потребує резервного копіювання – виключіть такі 

ВМ із плану за допомогою натискання напису «Exclusions»:  

Натисніть екранну позначку «+ Add» вікна «Exclusions». 

Визначте ВМ для виключення з плану копіювання у новому екранному вікні «Add Objects». 

Натисніть екранну кнопку «OK», потім кнопку «Next».  
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У наступному вікні – залишіть початкові налаштування «Guest Processing» без змін. 

Натисніть екранну кнопку «Next»:  

Увага! Встановлення некоректних значень (замість початкових) на цьому етапі 

створення завдання, призводить до помилок під час індексації файлів операційної 

системи ВМ та/або інших фаз копіювання/відновлення. 
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У полі «Job Schedule» встановіть бажаний розклад планового запуску копіювання:  

Визначте кількість спроб та інтервал часу між ними у разі помилки резервного копіювання. 

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

Якщо потрібно, активуйте режим сповіщення на E-mail про стан виконання завдання (поле 

«Email Notifications»):  

Завершивши налаштування плану нового завдання, натисніть екранну кнопку «Finish». 
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Завдання буде створено та додано до переліку, старт відбудеться автоматично у встановлений 

час (згідно розкладу). 

Для негайного запуску виконання завдання, оберіть його (за допомогою маніпулятора 

«миша» та ін.) і натисніть екранну позначку «Start»:  

За допомогою меню «Job» можливо виконати позаплановий «Active Full» Backup. 

Під час виконання завдання, ви можете спостерігати деталі процесу та переглянути логи:  

Результат виконання окремих сесій завдання відображено індикатором статусу:   
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Після успішного виконання завдання, ви отримаєте повідомлення на вказаний вами E-mail 

(якщо такі сповіщення активовані під час налаштувань «Email Notifications»): 

Завдяки Dashboard, ви можете завчасно контролювати ступінь заповнення сховища: 

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

Увага! Після зменшення вільного місця у сховищі до 10%, системою буде згенеровано 

попередження «Warning jobs» із одночасною відправкою на вказаний вами E-mail 

(якщо такі сповіщення активовані під час налаштувань «Email Notifications»). 

У випадку спроби перевищення замовленої квоти місця (під час чергової сесії завдання), 

системою буде згенеровано повідомлення про помилку та надіслано вам: 

Для збільшення вільного місця у сховищі можливо: 

▪ замовити модернізацію параметрів сервісу E-Cloud Backup; 

▪ видалити резервне копіювання деяких ВМ із плану завдання, шляхом редагування.  
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Для зміни налаштувань завдання, у розділі меню «Jobs» натисніть екранну позначку «Edit»: 

Внаслідок, буде відкрито нове вікно режиму редагування налаштувань. 

Режим редагування «Edit Backup Job» надає вам можливість відкоригувати налаштування 

плану завдання, наприклад – видалити з нього деякі зайві об’єкти (подібно вже розглянутому 

вище, під час створення завдання): 

Завдання може бути також деактивовано та видалено (разом із резервними копіями ВМ або 

зі збереженням їх у сховищі):   
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Відновлення vApp або VM із резервних копій 

Перейдіть до розділу меню «VMs» головної сторінки Veeam Self-Service Backup Portal. 

Оберіть бажаний сценарій відновлення «Restore VM» / «Restore vApp» для потрібної вам ВМ. 

Зі спадаючого переліку вкладки «Restore vApp» оберіть режим «Overwrite» або «Keep»: 

▪ «Overwrite» – для заміни існуючого vApp існуючого vApp (разом з усіма ВМ з його 

складу) на відновлену копію vApp з резерву; 

▪ «Keep» – для збереження існуючого vApp (відновлення резервної копії vApp на 

вільному місці у сховищі vDC Організації, «поруч» із існуючим vApp). 

Оберіть потрібну точку відновлення за датою та часом створення. Активуйте функцію «Power 

on VM after restoting» в режимі відновлення «Overwrite» (або пересвідчіться, що існуючу 

ВМ/vApp вимкнено в режимі «Keep»). 

Натисніть екранну кнопку «Finish». 

Увага! Не слід активувати ввімкнення відновлених копій ВМ / vApp одночасно з 

працюючим оригіналом через імовірний конфлікт однакових MAC-адрес мережевих 

адаптерів ВМ.  
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Підтвердіть вимкнення та видалення існуючого vApp (разом із VM) у режимі «Overwrite»: 

Аналогічно діють режими «Overwrite» або «Keep» при відновленні окремої ВМ («Restore 

VM»). Оберіть потрібну точку відновлення за датою та часом створення, не активуйте 

автоматичне ввімкнення відновленої з копії ВМ (якщо одночасно працює її оригінал). 

Підтвердіть вимкнення та видалення існуючої ВМ у режимі «Overwrite»:  

Увага! Не активуйте функцію швидкого відновлення змін у полі «Quick rollback». 

Перегляньте статус процесу відновлення копій VM / vApp, дочекайтесь завершення. 

Послідовно ввімкніть у vCloud Director відновлені з копій ВМ і заново підключіть їх до 

локальних мереж (якщо потрібно). Ввімкніть відновлений vApp (якщо його вимкнено).  
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Режим відновлення окремих файлів/каталогів ОС Windows 

Портал Veeam Self-Service Backup Portal надає вам можливість вибіркового відновлення 

окремих файлів/каталогів ОС Windows, без повного розгортання резервної копії ВМ у 

дисковому сховищі vDC вашої Організації. Такий механізм дозволяє користувачу економити 

вільне місце з обсягу орендованої дискової квоти у E-Cloud. 

Увага! Режим відновлення окремих файлів/каталогів призначено тільки для ВМ з ОС 

Windows і не працює з ОС Linux. 

Вибіркове відновлення файлів/каталогів через портал відбувається наступним чином: 

▪ резервна копія обраної ВМ (відповідно потрібній точці відновлення) тимчасово 

розгортається з архіву на сервері «фронтенд» порталу Veeam SSP; 

▪ файлова система гостьової ОС Windows монтується на боці «фронтенд» порталу; 

▪ через меню «Files –> Restore» обрані файли/каталоги відновлюються до відповідної 

працючої ВМ (у режимах «Overwrite» або «Keep»); 

▪ через меню «Files –> Other Actions –> Download» обрані файли/каталоги пакуються до 

окремого архівного файлу, що надсилається користувачеві за протоколом http (тобто, 

завантажується з веб-сторінки порталу на локальний ПК). 

Перейдіть до розділу меню «Files» головної сторінки Veeam Self-Service Backup Portal і 

натисніть екранну позначку «Pick from List…»: 

У новому вікні «Select VM» оберіть з переліку потрібну ВМ із ОС Windows. 

Натисніть екранну кнопку «Select».  
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У новому вікні «Select VM» натисніть екранну позначку календаря: 

Оберіть потрібну точку відновлення ВМ «Restore Point» за датою та часом. 

Натисніть екранний напис «Mount» для початку монтування файлової системи ОС Windows на 

«фронтенд»:  

Пересвідчіться, що файлову систему ВМ успішно змонтовано, оберіть необхідні вам 

файли/каталоги для вибіркового відновлення: 

Для вибіркового відновлення файлів до ОС Windows існуючої ВМ оберіть режим «Restore».   
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Надайте сервісу Veeam E-Cloud Backup ваші параметри входу Адміністратора цієї ВМ: 

Підтвердіть відновлення файлів до місця їх попереднього розміщення (із заміною існуючих): 

Пересвідчіться в успішному завершенні процесу FLR (File Level Restore), переглянувши 

подробиці відновлення та детальні логи:  
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Альтернативним режимом пофайлового відновлення ВМ (замість «Files –> Restore») є 

вибіркове завантаження файлів/каталогів на ваш локальний ПК «Files –> Other Actions –> 

Download»:  

Підтвердіть завантаження архівного файлу:  

Архівний файл (із форматом назви, подібним до FLR_20211129_184552.zip) буде відправлено 

до каталога «Downloads» вашого локального ПК. 


