
Copyright © 2020 b  of 
names appearing he
SoftwareONE ca

 

Copyright © 2022 SoftwareONE AG. Všechna práva vyhrazena. SoftwareONE je registrovaná ochranná známka SoftwareONE AG. Všechny ostatní ochranné známky, 
značky služeb nebo obchodní názvy zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků. Obsah byl pečlivě sestaven dle našich nejlepších znalostí. SoftwareONE 
nicméně nepřebírá zodpovědnost za aktuálnost, úplnost nebo přesnost zde prezentovaných dat.

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZÁLOHOVAT DATA 
V CLOUDU

DŮVODY PRO ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Žijeme v digitálním světě, kde máme informace na dosah ruky, a téměř vše, co dnes děláme, je 
uloženo v digitální podobě. Naše digitální aktiva jsou, bohužel, neustále ohrožována selháním 
hardwaru a lidskou chybou, přírodními katastrofami a online nebezpečím, jako je ransomware. 
Rizika ztráty dat jsou reálná a neměli bychom je ignorovat. Pokud ještě nemáte vytvořený plán 
zálohování, nečekejte. Zálohujte ještě dnes.

JAK ZRANITELNÁ JSOU VAŠE DATA?

případů ztráty dat se 
stalo v důsledku 

selhání hardwaru

ZTRÁTU DAT MŮŽE ZPŮSOBIT TAKÉ BOUŘKA, ZEMĚTŘESENÍ, 
TORNÁDO, POŽÁR A JINÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY

AUDITY, DANĚ A ARCHIVACE
Vaše organizace je ze zákona povinna uchovávat určité záznamy po určitou 
dobu a jejich náhodná ztráta vás neomlouvá. Uchováváním správných 
dokumentů chráníte svoji firmu. Zálohování kritických dat vás může ušetřit 
nepříjemných následků.

RIZIKO TRVALÉ ZTRÁTY DAT
Všichni děláme chyby. Vymažeme film, který jsme smazat nechtěli, nebo 
klikneme na odkaz v phishingovém e-mailu, který nám vymaže pevné 
disky počítače. Když lidská chyba poškodí nebo vymaže důležitá data, vše 
může zachránit zálohování.

SMRTÍCÍ VÝPADKY
Celých 40–60 % malých podniků, které utrpí velkou ztrátu dat, již nikdy 
neobnoví svou činnost. Ať už je příčina jakákoli, pouhé zálohování dat 
a zavedení účinného plánu zálohování a obnovy po havárii může pomoci tyto 
typy hrozeb zmírnit. Pokud budete myslet dopředu, můžete být jednou 
z firem, které přežijí.

KONEC RUTINNÍ PRÁCE
Jen málo věcí snižuje produktivitu více než opakování stejné práce dvakrát. 
Správné zálohování dat vás toho může ušetřit. Vaše data budou od začátku 
správně uložena a sdílena s ostatními ve vaší společnosti.

KONKURENČNÍ VÝHODA
Firma, která se po mimořádné události nebo katastrofě rozběhne jako první, 
přebere byznys těch, které se na nohy nepostaví. Pokud se vaše organizace 
dokáže vrátit do provozu rychleji než konkurence, budete tím, na koho se 
zákazníci v těchto chvílích obrátí.
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BackupSimple powered by Metallic je komplexní flexibilní řešení 
s širokou škálou cílů zálohování, které nabízí vícevrstvé 

zabezpečení a zálohování firemní úrovně.

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

finančních závazků.

Monitorování a podpora 24 x 7 x 365 od našeho týmu odborníků na 
zálohování.

Interní zdroje můžete znovu využít k řízení svých obchodních a IT priorit. Již nemusíte 
spravovat zálohovací infrastrukturu, ani se zabývat každodenním zálohováním a obnovou 

dat – náš specializovaný tým dohlížející na vaše data a naše automatizované procesy se 
o vás postarají.

40 %

složek není nijak 
chráněno 

33 %

případů ztráty dat bylo 
způsobeno lidskou 

chybou

29 %

útoků ransomwaru 
vedlo ke ztrátě dat

28 %

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

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
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