
Czy Twoje rozwiązanie 
do robienia Kopii 
Zapasowych podąża 
za zmieniającym się 
cyfrowo światem?
ZWIĘKSZ SWÓJ ROI O 1,43X, OBNIŻ KOSZTY 
DZIĘKI ŁATWEMU TWORZENIU KOPII 
ZAPASOWYCH 
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ODNAJDŹ SIEBIE 
NA DRODZE 
CYFROWEJ  
TRANSFORMACJI
Zarządzanie pamięcią masową znajduje się w fazie przejściowej. Nasi eksperci 
zaobserwowali, że starsze modele przechowywania danych ze statycznymi 
centrami danych stają się coraz mniej efektywne i nie zapewniają wymaganej 
obecnie funkcjonalności. Potrzeba tworzenia skalowalnych centrów danych 
opartych na tymczasowym zapotrzebowaniu (więcej lub mniej danych), a przy 
tym nadal zapewniających wysoką elastyczność rośnie, podczas gdy wiele działów 
IT nadal musi ostrożnie pracować z ograniczonym budżetem przeznaczonym 
na rozbudowę zasobów pamięci masowej. W SoftwareONE uważamy, że 
przewidywalność zniknęła, a planowanie na kolejne miesiące jest prawie 
niemożliwe. Starsze pamięci masowe zaczną tracić swoją wartość, ponieważ stają 
się mniej kompatybilne z nowszymi technologiami pamięci masowej. Punktem 
zwrotnym będzie w końcu sytuacja, w której starsza technologia nie będzie już 
w stanie zaspokoić potrzeb biznesowych organizacji w opłacalny sposób. Oferty 
oparte na chmurze, takie jak Microsoft Azure lub AWS, mogą zapewnić wysoką 
elastyczność i skalowalność w ciągu kilku sekund, a co ważniejsze, zaoszczędzić 
Twoje pieniądze!

Sprawdźmy, jak klient mógłby łatwo zaoszczędzić do 37% wydatków, jeśli 
zainwestowałby w Microsoft Azure, zamiast korzystać ze starszych pamięci 
masowych. Chcemy pracować na prawdziwym przykładzie, zakładając, że klient 
korzysta ze starszych pamięci masowych o pojemności 2 x 125 TB, która z czasem 
będzie wzrastać. Prześledźmy taki przypadek.
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OBLICZANIE ROI DLA SKŁADOWANIA
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CO Z TWORZENIEM 
KOPII ZAPASOWYCH 
I ODZYSKIWANIEM 
DANYCH?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, wiele organizacji całkowicie polega 
na firmie Microsoft, myśląc, że jej oferta oprogramowania, jako usługi 
(SaaS) obejmuje również kompletne rozwiązanie w zakresie tworzenia kopii 
zapasowych i odzyskiwania danych. Jest to jednak błędne założenie. Pakiet Office 
365 firmy Microsoft oferuje pełen zestaw potężnych narzędzi, które nie zawierają 
kompleksowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania 
danych!

Jeśli korzystasz z pakietu Office 365, firma Microsoft tworzy również kopie 
zapasowe danych w chmurze. Powinieneś jednak dokładnie wiedzieć, jakie 
dane są automatycznie tworzone z kopii zapasowych, bez stosowania własnych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z prawem, a także, kiedy 
powinieneś zacząć działać na własną rękę. Czy wiesz na przykład, że większość 
Twoich danych - w tym usunięte strony z SharePoint lub pliki z dysku OneDrive 
for Business - są przechowywany tylko przez 30 dni, a następnie trwale usunięte? 
Środowiska wielochmurowe, takie jak AWS / Azure IaaS / PaaS nie mają w ogóle 
opcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Dowiedz się, czy w Twojej kopii 
zapasowej danych Office 365 Data Backup są dziury!

Dzięki BackupSimple z pomożemy Ci zamknąć wszelkie potencjalne luki w 
zabezpieczeniach i uzyskać kopię zapasową danych wykraczającą poza to, 
co oferuje firma Microsoft. BackupSimple zapewnia pojedynczą, skalowalną 
i elastyczną platformę. Możeszożna zaoszczędzić nawet 43% w porównaniu z 
inwestycją w starsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych.
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TRADYCYJNY BACKUP VS. BACKUP SIMPLE OD SOFTWAREONE

KALKULACJE ROI DLA USŁUGI BACKUP
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BackupSimple jest odpowiedzią na całościowe rozwiązanie do tworzenia 
kopii zapasowych dla pakietu Office 365 i INNYCH, dostępne dla środowisk 
hybrydowych i chmurowych. Z pomocą BackupSimple obsługującemu różnych 
dostawców usług w chmurze, takich jak Amazon AWS lub Microsoft Azure. A w 
oparciu o preferowane opcje wdrożenia możemy łatwo i elastycznie zarchiwizować 
dowolne dane w dowolnym miejscu.

POZWÓL SIĘ ODCIĄŻYĆ Z 
BACKUPSIMPLE

 

 

 

Popraw swój ROI
Zabezpiecz ROI o 1.43x poprzez inwestycję 

w BackupSimple zamiast inwestować w przestarzałę narzędzia 
do backup’u.

Uwolnij zasoby
BackupSimple odciąża Twoich pracowników tak, aby mobli 
skupić się na strategicznych kwestiach biznesu 

w organizacji. 

Obniż koszty utrzymania serwerów
Z BackupSimple nie musisz przejmować się zużyciem prądu 
czy najmem powierzchni za serwery.

Jeżeli szukasz doradztwa eskpertów w zakresie tworzenia i przechowywania kopii 
zapasowych, skontaktuj się z nami już dziś.
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MASZ PYTANIA? 
Skontaktuj się z nami.
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