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Wiodąca w Polsce firma kurierska usprawnia system 
przywracania danych po katastrofie za pomocą 
rozwiązania Veeam Backup & Replication

Wyzwanie biznesowe
GLS Poland to jedna z największych w kraju firm kurierskich. Oznacza to tysiące 
paczek każdego dnia, a to z kolei – olbrzymie ilości danych. Jakość usług GLS zależy 
od tego, jak szybko i bezpiecznie te dane są dystrybuowane w infrastrukturze IT. 

GLS Poland ma w całym kraju 29 lokalizacji, a firmowy zespół IT obsługuje 400 
użytkowników wewnętrznych i 5000 klientów internetowych. Niemal połowa 
systemu jest zwirtualizowana na VMware vSphere 4. 

Łukasz Komorowski, administrator systemów w GLS, był odpowiedzialny za 
znalezienie niezawodnego i solidnego rozwiązania do wykonywania kopii 
zapasowych VMware. “Naszym celem było znalezienie produktu, który oferuje 
sprawdzoną stabilność i dużą funkcjonalność,” wyjaśnił. “Nie sądziłem natomiast, 
że uda mi się znaleźć produkt, który zapewnia także fantastyczną  szybkość 
wykonywania  kopii zapasowych i przywracania danych na poziomie plików, dając 
w efekcie większe bezpieczeństwo danych i użyteczność.”

Rozwiązanie Veeam
Zespół IT w GLS Poland wdrożył rozwiązanie Veeam Backup & Replication i odniósł 
natychmiastowy sukces. 

“Nasz wcześniejszy proces wykonywania kopii zapasowych obejmował polecenia 
archiwizacji plików  i udział NFS, ponieważ większość naszych serwerów działa pod 
Linuksem,” wyjaśnia Łukasz. “ Proces wykonywania kopii zapasowych trwał sześć 
godzin plus dodatkowe dwie godziny na kopiowanie wszystkich plików archiwów 
na taśmy. Przy tak czasochłonnym procesie mogliśmy kopiować tylko najważniejsze 
pliki z serwerów.” 

Veeam Backup & Replication skrócił ten ośmiogodzinny proces do dwóch i 
pół godziny. “Ta różnica w szybkości jest dla nas bardzo ważna, jest jednak coś 
jeszcze ważniejszego – Veeam daje nam pełne zaufanie co do bezpieczeństwa i 
użyteczności danych.” 

Szybkość przywracania danych na poziomie plików także poprawiła się przy użyciu 
Veeam Backup & Replication. “Zanim zaczęliśmy stosować Veeam, stosowaliśmy 
polecenie tar do ręcznego wyszukiwania plików w olbrzymich archiwach tar, a 
to zajmowało do 90 minut,” kontynuuje Łukasz. “W Veeam używamy po prostu 
kreatora do przywracania danych na poziomie plików i po kilku kliknięciach 
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możemy przywrócić dowolny plik z dowolnej maszyny wirtualnej już w kilka minut. 
Także przywracanie całej maszyny wirtualnej jest znacznie szybsze z Veeam. W 
poprzednim procesie, tylko dwie osoby z naszego siedmioosobowego zespołu IT 
były w stanie wykonać  pełne odtworzenie i zajmowało to godziny. Z Veeam, każdy 
członek zespołu może  odtworzyć cały serwer i zajmuje to minuty, a nie godziny. To 
niesamowita funkcjonalność.” 

Oprócz szybszego i bardziej wydajnego procesu ochrony danych, Veeam Backup 
& Replication oszczędza zespołowi IT ponad 50 godzin rocznie na czynnościach 
związanych z zarządzaniem kopiami zapasowymi. “Poprzedni proces był podatny na 
usterki, co było bardzo frustrujące,” kontynuuje. “Jest też bardzo ważne, że rozmiar 
pliku kopii zapasowej zmniejszył się z 700 GB do 400 GB przy Veeam, co oznacza, że 
możemy przechowywać więcej danych na taśmach i mamy bardzo szybki dostęp 
do danych z ostatnich siedmiu dni.”

Wyniki
Zwiększa szybkość wykonywania kopii zapasowych o 69 procent 
Zanim zespół IT w GLS Poland zainstalował Veeam Backup & Replication, procedura 
wykonywania kopii zapasowej VMware zajmowała osiem godzin. Teraz zajmuje 
dwie i pół godziny. O ile zwiększenie szybkości wykonywania kopii zapasowych 
jest ważne dla Łukasza i jego kolegów, coś innego jest jeszcze nawet ważniejsze – 
Veeam daje im pewność, że dane są bezpieczne i użyteczne. 

Przyspiesza proces przywracania danych na poziomie plików o 94 procent 
To, co wcześniej zajmowało 90 minut, teraz zajmuje około 5 minut z Veeam Backup 
& Replication. Oprócz szybszego przywracania danych na poziomie plików, zespół 
IT może teraz odtworzyć pełną wirtualną maszynę znacznie szybciej – w ciągu 
minut, a nie godzin.

Oszczędza ponad 50 godzin rocznie przy zarządzaniu kopiami 
zapasowymi; zmniejsza rozmiar pliku kopii zapasowej 
Zespół IT oszczędza z Veeam ponad 50 godzin rocznie przy zarządzaniu kopiami 
zapasowymi. Poprzedni proces wykonywania kopii zapasowych w firmie był 
podatny na usterki, natomiast Veeam Backup & Replication działa za każdym razem. 
Zmniejszył się też rozmiar pliku kopii zapasowej, z 700 GB do 400 GB.

Informacje o Veeam Software
Veeam Software, partner programu VMware Technology Allliance na poziomie Elite, 
tworzy innowacyjne oprogramowanie do zarządzania VMware vSphere. Veeam 
vPower™ zapewnia zaawansowaną Virtualization-Powered Data Protection™ i 
stanowi podstawę technologiczną dla Veeam Backup & Replication™, wiodącego 
rozwiązania VMware do wykonywania kopii zapasowych. Veeam ONE™ zapewnia 
pojedyncze rozwiązanie optymalizacji wydajności, konfiguracji i wykorzystania 
środowiska VMware i zawiera: Veeam Reporter™ – narzędzie do planowania użycia 
zasobów, zarządzania zmianami oraz raportowania i obciążania zwrotnego; 
Veeam Business View™ – kategoryzacja i zarządzanie usługami biznesowymi 
VMware oraz wybór opcji monitorowania VMware, w tym nworks Management 
Pack™ – zarządzanie VMware w Microsoft System Center, nworks Smart Plug-in™ – 
zarządzanie VMware w HP Operations Manager i Veeam Monitor™ –monitorowanie 
środowiskaVMware. 
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