
ZARZĄRZANIE NOWOCZESNYM 
ŚRODOWISKIEM IT
W świecie dynamicznych zmian biznesowych, przechowuj swoje dane 
w sposób bezpieczny dzięki naszej usłudze tworzenia kopii zapasowych i 
odzyskiwania danych BackupSimple.

W ostatnich latach coraz więcej aplikacji i usług jest 
uruchamianych w chmurze. Przeniesienie aktywności 
technologicznej do chmury niesie za sobą ryzyko 
utraty danych między innymi przez błędne działanie 
użytkownika lub administratora. Należy pamiętać, 
że dostawca chmury odpowiada za udostępnioną 
dla nas infrastrukturę, a nie za nasze dane. Ponadto, 
istnieje mnóstwo zewnętrznych zagrożeń dot. 
stabilności usług, aplikacji oraz „uszkodzenia” danych. 
Złożoność środowiska a czasami chaotyczny rozwój 
usług w chmurze podnosi ryzyko celowego lub 
przypadkowego usunięcia danych. Wobec powyższego 
coraz ważniejsze staje się zapewnienie bezpieczeństwa 
danych, zgodności prawnej poprzez właściwy backup i 
pewności odzyskiwania danych. 

Zachowaj pełną kontrolę nad środowiskiem 
tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

W zakresie bezpieczeństwa danych, wiele organizacji 
całkowicie polega na swoich dostawcach usług 
chmurowych, będąc przekonanym, że oferta dostawcy 
typu Software-as-a-Service (SaaS) obejmuje również 
kompletne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych 
i odzyskiwania danych- Jednak tak nie jest. Chociaż 
dostawcy usług w chmurze oferują pewne funkcje 
tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, 
większość z nich nie jest wystarczająco rozbudowana, 
aby spełnić standardy biznesowe. Rozważmy, 
następujący przykład: kluczowa baza danych SQL 
online została zaatakowana przez hakerów i jedyna 
możliwość na przywrócenie działania środowiska 
produkcyjnego to odtworzenie danych z backupu. 
Wskazane dane są kluczowe dla zachowania ciągłości 
działalności biznesowej. Czy Twój dostawca chmury 
automatycznie tworzy kopię zapasową Twoich 
danych? Zazwyczaj - nie. 

Jeśli chodzi o środowisko danych, każda firma jest 
odpowiedzialna za zapewnienie i wykonywanie 
kopii zapasowych swoich danych. Wykonywanie 
kopii zapasowych i zapewnienie dostępności 
danych staje się dodatkowo coraz bardziej złożone 

w szczególności, kiedy rozwiązania IT Są „rozpięte” 
na lokalne i chmurowe centrum danych. Z każdym 
dodatkowym dostawcą Chmurowym Twoje dane stają 
się bardziej rozproszone i wymagają specjalistycznych, 
dedykowanych rozwiązań do tworzenia kopii 
zapasowych. Problemy z tym związane będą narastać 
wraz z rozwojem środowiska IT i coraz większymi 
wymaganiami w zakresie zgodności prawnej.

Usługa SoftwareONE BackupSimple  
zapewnia kompleksowe i efektywne wykonywanie 
kopii zapasowych i odzyskiwania danych - centralizując 
wszystkie elementy związane z zarządzaniem kopii 
zapasowych Microsoft Azure i AWS, Office 365, oraz 
środowiska lokalnego. Usługa BackupSimple zapewnia 
jedną bezpieczną, skalowalną i odporną na awarię 
platformę, pozostającą cały czas pod Twoją kontrolą.

Zalety BackupSimple

1. Łatwość w instalacji i zarządzaniu – agent 
Automatycznie wykrywa, kompresuje i de duplikuje 
różne źródła danych i umożliwia zarządzanie nimi w 
środowisku lokalnym/ hybrydowym/ chmurowych, 
aby uzyskać prosty i dokładny przegląd 360 .

2. Optymalizacja kosztów operacyjnych - Konsolidacja 
rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych, 
obniżenie kosztów szkoleń i redukcja zbędnych 
umów serwisowych i wsparcia (kontraktów ze 
wsparciem).

3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych w 
przedsiębiorstwie - Pełna przejrzystość w zakresie 
stanu wszystkich zadań związanych z tworzeniem 
kopii zapasowych niezależnie czy backup dot. 
zasobów chmurowych czy środowiska lokalnego.

4. Zgodność z wymaganiami tworzenia kopii 
zapasowych - osiągnięcie pełnej zgodności z 
wymaganiami prawnymi poprzez szczegółowe i 
elastyczne zasady tworzenia kopii zapasowych. 

 



KOPIE ZAPASOWEI PRZYWRACANIE 
DANYCH

W SoftwareONE pomożemy Ci się przygotować się na wyzwania związane z bezpiecznym przechowywaniem 

i zapewnieniem odpowiedniego dostępu do kopii zapasowych. BackupSimple to rozwiązanie w modelu subskrypcyjnym 
do wykonywania kopii zapasowych. Dzięki temu Twoje środowisko jest bezpieczne w przypadku przypadkowego usunięcia 
danych niezależnie czy miało to miejsce w chmurze czy na serwerze lokalnym.  Nasze podejście polega nie tylko na pomocy 
firmie w dostarczaniu nowych rozwiązań informatycznych, ale także na byciu niezawodnym partnerem w całym cyklu życia 
funkcjonowania usług IT.

Jeśli szukasz pomocy i wskazówek, jak zbudować idealne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla 
swojej organizacji, skontaktuj się z nami już dziś!

Bazując na obecnych wyzwaniach opracowaliśmy 
rozwiązanie-BackupSimple- kompleksową usługę dot.  
tworzenia i przywracania danych.   Łącząc wiodące na 
rynku oprogramowanie do backupu z naszym wsparciem i 
obsługą dostarczamy unikalny na rynku produkt- Backup w 
modelu Backup As a Service. Niniejsza usługa jest dostępna 
w modelu subskrypcyjnym opłacana miesięcznie za serwer, 
ilość danych lub w przypadku Office 365 za użytkownika. 
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie stają się  
proste- prosta konfiguracja, intuicyjna obsługa z jednej 

konsoli, pełne wsparcie SoftwareONE przy zachowaniu 
własności danych, prosta kontrola i weryfikacja poprawności 
wykonania kopii zapasowych. Wszystko to bez początkowych 
wysokich nakładów finansowych.

Co to oznacza dla twojej codziennej pracy? 

Masz jedną konsolę do zarządzania wszystkimi  
zadaniami- tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Z 
jednej konsoli zarządzasz kopiami zapasowymi zasobów w 
chmurze IaaS, PaaS i SaaS oraz lokalnym środowisku. 

BackupSimple zapewnia możliwość odzyskania kopii zapasowych do dowolnego środowiska: Azure, AWS lub loka-
lnie. W przypadku sytuacji awaryjnych nasi eksperci ds. tworzenia kopii zapasowych w Globalnym Centrum Wspar-
cia są do Państwa dyspozycji.

BackupSimple | Nasze rozwiązanie Backup & Restore dostosowane do Twoich indywidualnych 
potrzeb
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Jak możemy ci pomóc? 
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć 
się więcej o BackupSimple

T. +48 22 487 99 24 
E. info.pl@softwareone.com 
     robert.szymanski@softwareone.com


