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MICROSOFT TEAMS MĚNÍ PRACOVIŠTĚ
S VÍCE NEŽ 250 MILIONY AKTIVNÍCH UŽIVATELŮ MĚSÍČNĚ1 JSOU TEAMS JAKO 
SOUČÁST SLUŽBY MICROSOFT 365 KLÍČOVÝM KOMPONENTEM PRO UDRŽENÍ 
CHODU DNEŠNÍCH FIREM.

PRODUKTIVITU VŠAK OHROŽUJÍ RIZIKA ZTRÁTY DAT:

RANSOMWARE + 
KYBERNETICKÝ ÚTOK

Nárůst kyberkriminality 
o 400 %2

VNITŘNÍ ÚTOK
63 % úspěšných útoků 

pochází z interního zdroje3

NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ
Chyby uživatelů 

a administrátorů vedou ke 
ztrátě 47 % dat SaaS4

MICROSOFT DOPORUČUJE OCHRANU DAT TŘETÍ STRANOU
Přesto 81 % společností nemá pro Microsoft 365 zajištěnu ochranu dat 

od třetí strany.5 

MICROSOFT 365 VYŽADUJE KOMPLEXNÍ POKRYTÍ

SLUŽBA BACKUPSIMPLE PRO MICROSOFT 365
Pro Office, Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange a další aplikace

ZÁLOHOVÁNÍ, SPRÁVA A OBNOVA DAT NAPŘÍČ:

Izolované zálohování 
oddělené od zdrojových dat

Dlouhodobé uchovávání dat 
přesahující časové limity koše

Granulární vyhledávání 
s flexibilními možnostmi 
obnovy

Specializované kontroly pro 
splnění požadavků SLA a shody 
s předpisy

Skupiny Wiki Karty a další . . .

Teams Kanály Konverzace Soubory

Jsou to vaše data Microsoft 365 – chraňte je!

Komplexní pokrytí aplikací 
Exchange, OneDrive, SharePoint, 
Teams a dalších

Vysoká výkonnost s granulárním 
vyhledáváním a flexibilními 
možnostmi obnovení v daném 
okamžiku nebo mimo 
dané místo

Robustní kontroly, posílené 
zabezpečení a intuitivní eDiscovery 
pro splnění regulačních 
požadavků SLA

Úplná ochrana vaší investice do produktů Microsoft

E-mail, kontakty, 
kalendáře

Zprávy, kanály 
a spolupráce

Jednotlivá úložiště 
souborů

Skupinové 
a organizační stránky

1   zdnet.com                    2  entrepreneur.com                    3  purplesec.us                    4  blog.cloudhq.net                    5  microsoft.com

T: + 420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com
www.softwareone.cz

Se službou BackupSimple powered by Metallic odstraňujeme rizika 
a složitost díky špičkové ochraně a zabezpečení dat a cloudovému 

úložišti. Získejte osvědčené zálohování a obnovu dat v jednoduchém 
cloudovém řešení.

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

závazků.

Jak vám můžeme pomoci v oblasti zálohování a ochrany vašich dat my?

Jak vám můžeme pomoci?
Kontaktujte nás a zjistěte více 
o naší službě BackupSimple!

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

https://www.zdnet.com/article/microsoft-teams-hits-250-million-monthly-active-user-milestone/
https://www.Entrepreneur.Com/article/349509
https://purplesec.us/resources/cyber-security-statistics/
https://blog.cloudhq.net/1-out-of-3-companies-lose-data-in-saas/#:~:text=Data%20loss%20in%20SaaS&text=%20The%20vast%20majority%20of%20data,lost%20data%20as%20a%20result.
https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement
mailto:info.cz@softwareone.com
www.softwareone.cz



