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TRENDY V OBLASTI OCHRANY ÚDAJŮ 
V ROCE 2022 A V DALŠÍCH LETECH

NA CO SE PODNIKY NYNÍ ZAMĚŘÍ 
V OBLASTI OCHRANY DAT?

V souvislosti s pandemií a zásadním zlomem směrem k práci na dálku firmy masově přešly na 
digitální platformy a cloudové technologie. Věta „Data jsou nová ropa“ nikdy nebyla pravdivější 
a ochrana dat se stala nejvyšší prioritou podnikání.

Správa dat v cloudu je neodmyslitelnou součástí moderní ochrany dat. Data jsou dostupná 
v rámci celé firmy, centrálně spravovaná, kontrolovaná a umístěná tam, kde organizaci přinesou 
největší hodnotu.

DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉ OCHRANY DAT 

průměrné výdaje 
společností na 

ochranu dat

2. Rostoucí význam transparentnosti v oblasti ochrany údajů
Organizace, které zlepší a udrží důvěru svých zákazníků v oblasti ochrany dat 
a osobních údajů, zaznamenají až 30% nárůst svých zisků ve srovnání 
s ostatními organizacemi. (Gartner)

1. Zvyšování regulace ochrany dat
Do konce roku 2023 budou nařízení o ochraně osobních údajů podléhat 
data 65 % světové populace. Pro srovnání, v roce 2019 činil tento podíl 10 %. 
(Gartner)
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485 TISÍC $  
firem není schopno 
splnit požadavky na 
nepřetržitý přístup 

k aplikacím a datům

73 %

firem tvrdí, že výpadky 
poškodily integritu 

jejich značky

44 %

firem v důsledku toho 
pociťuje ztrátu důvěry 

zákazníků

51 %

Jak vám můžeme pomoci?
Spojte se s námi a objevte 
naše služby v oblasti 
bezpečnosti a zálohování.
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60 % – USA

FIRMY AKTUÁLNĚ ČELÍ TĚMTO VÝZVÁM

Zvýšená odpovědnost
Vaše data – vaše odpovědnost. 
Chraňte koncové body 
a aplikace SaaS.

Přijetí cloudu / podpora 
hybridního prostředí
Celých 80 %  firem využívá 
hybridní cloud.

3. Zaměření na řízení rizik třetích stran
Celých 74 % firem, které se setkaly s narušením ochrany osobních údajů, 
uvedlo, že k porušení došlo v důsledku poskytnutí příliš velkého přístupu 
třetím stranám. (Securelink)

5. Zvládání hybridních modelů práce
Pětina ředitelů a vedoucích pracovníků v oblastech IT a kybernetické 
bezpečnosti uvedla, že zažili narušení zabezpečení způsobené vzdáleným 
pracovníkem. Navíc 24 % uvedlo, že zaplatili neočekávané výdaje na řešení 
narušení kybernetické bezpečnosti. (malwarebytes)

Ransomware a kybernetické 
hrozby 
Kybernetická kriminalita vzrostla 
o 400 %, ransomware o 41 %.

Rozprostřenost dat (Data 
Sprawl) a datová sila
IDC předpovídá, že do roku 2023 
bude v koncových zařízeních 
60 % dat. 

4. Zvyšování povědomí o ochraně údajů
Čím více osobních údajů podléhá předpisům o ochraně osobních údajů, tím 
více dochází k jejich porušování a následným finančním postihům. Počet 
pokut udělených v souvislosti s nařízením GDPR každým rokem roste.

SPRÁVA DAT V CLOUDU PŘESAHUJE RÁMEC ZÁLOHOVÁNÍ
Je to další úroveň digitální transformace, která přináší podnikům modernizaci zálohování, 

zrychlení hybridního cloudu i zabezpečení a správu dat.

Moderní zálohování – o 55 % 
efektivnější zálohování a obnova 
dat týmů.

Akcelerace hybridního cloudu – 
49% úspora při ochraně dat. 

Zabezpečení dat – 95 % firem 
zaznamenalo malý nebo nulový 
finanční dopad ransomwaru.

CLOUD MĚNÍ OCHRANU DAT
Moderní ochrana dat se díky zavádění cloudu značně zrychluje. Cloudové zálohování na ochranu 

celého portfolia svých dat již využívají organizace po celém světě.

V  roce 2022 bude cloudové zálohování primárně využívat velké 
množství firem:

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI V OBLASTI ZÁLOHOVÁNÍ 
A OCHRANY VAŠICH DAT MY?

46 % – Austrálie 43 % – Blízký východ  41 % – Brazílie

41 % – Velká Británie 40 % – Čína 37 % – Francie 
a Německo

35 % – Japonsko

 Pomocí služby 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.
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