
Hoďte starosti 
s ransomwarem za hlavu

Ochrana dat se zabezpečením podnikové úrovně 
prostřednictvím SaaS

Hrozba ransomwaru roste

Chraňte svá nejcennější aktiva a zajistěte kontinuitu svého podnikání
s BackupSimple a technologií Metallic.

Jednoduché nastavení. Jednoduchá podpora. Jednoduché ovládání. To 
vše bez počátečních kapitálových nákladů nebo finančních závazků.

Vůči ransomwaru není nikdo imunní, každý se 
před ním musí chránit.

11 sekund
K ransomwarovým 

útokům dochází každých
Průměrné náklady na obnovu 
po ransomwarovém útoku činí

$4-44m
Obnova po ransomwarovém 

incidentu trvá průměrně

287 dní

Kyberzločinci považují za snadnější cíle organizace 
s omezenými IT zdroji nebo procházející změnami.

SoftwareONE pomůže s obnovou dat 
a zajištěním kontinuity podnikání 

SoftwareONE BackupSimple s podporou technologie Metallic chrání 
všechna vaše data před škodlivými hrozbami. Se službou 

BackupSimple můžete:

Více než 90 % útoků 
ransomwaru lze 

předejít7

28 % malých 
a středních podniků nemá 
plány na zmírnění hrozby 

ransomwaru8

46 % malých 
a středních podniků se 

již stalo obětí 
ransomwarového útoku8

73 % malých a středních 
podniků, které zažily útoky 

ransomwaru, zaplatilo 
výkupné8

chránit své 
prostředí pomocí 

robustního, 
vícevrstvého 
zabezpečení

používat 
vícefaktorové 

ověřování, pokročilé 
šifrování a řízení 

přístupu s nulovou 
důvěrou

odhalit ransomware 
a nepravidelné vzory 

souborů pomocí 
detekce anomálií 

podpořené umělou 
inteligencí

uchovávat záložní 
kopie na 

izolovaných, fyzicky 
oddělených 

místech

rychle (a účinně) se 
zotavit z útoků

BackupSimple podpořený technologií Metallic vám také pomůže:
•  přijmout strategii zabezpečení „edge-to-cloud“ napříč 

svým datovým prostředím

•  snížit riziko expozice a eliminovat nákladné prostoje

S  monitorováním 24 x 7 x 365 a podporou našich odborníků na zálohování již nemusíte spravovat svou 
zálohovací infrastrukturu ani se zabývat každodenním zálohováním a obnovou dat. Náš specializovaný tým, 
který dohlíží na vaše data a naše automatizované procesy, vám kryje záda.

•   Plně spravovaná služba zálohování a obnovy

•   Nejlepší technologie od společnosti Metallic s cloudovou ochranou dat Commvault

•   Žádný hardware, instalace nebo velké počáteční kapitálové investice

•   Flexibilní možnosti úložiště pro různé obchodní potřeby

•   Vestavěné automatické aktualizace a údržba

Oceňovaní odborníci na zálohování dat v modelu SaaS

•  přijmout proaktivní plán obnovy

•  připravit se na nové a vznikající 
kybernetické hrozby v budoucnu

Náklady na obnovu po 
ransomwarových útocích na 

966 subjektů v sektorech 
vlády, školství a zdravotnictví 
přesáhl 7,5 miliardy dolarů.

Ransomwarové útoky na 
maloobchod v prvním 

čtvrtletí roku 2020 
vzrostly o 15 %.5

Počet veřejně 
zaznamenaných 

ransomwarových útoků na 
výrobní podniky se jen 

v roce 2020 ztrojnásobil.6

U firem poskytujících 
finanční služby je 300× 

vyšší pravděpodobnost, 
že budou terčem 

kybernetických útoků.4

Nebuďte tím dalším na řadě
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T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com
www.softwareone.cz 

Jak vám můžeme pomoci?
Kontaktujte nás a zjistěte více o BackupSimple.

SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 
Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4
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