Zálohování koncových stanic
Čtvrtina společností ze segmentu SMB již čelila problémům vyplývajícím ze ztráty nebo poškození dat. S nárůstem
využívání mobilních zařízení se zároveň zvyšuje potenciální hrozba ztráty dat v souvislosti se ztrátou, krádeží nebo
poruchou těchto zařízení. Předejít těmto nepříjemnostem ale můžete poměrně snadno prostřednictvím našeho,
na míru přizpůsobeného řešení zálohování koncových stanic.
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Naše služba vám přináší flexibilní řešení ochrany firemních dat
z koncových stanic (PC, notebooky) zálohovaných do našeho
datového centra umístěného v České republice. Řešení
chrání data v případě ztráty, krádeže, HW poruchy, lidské
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chyby i úmyslným zadržováním dat ze strany zaměstnance.
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Každá koncová stanice je automaticky zálohovaná podle
schválených zálohovacích a bezpečnostních politik. V rámci
těchto politik můžete definovat individuální uživatelské
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Největším přínosem je komplexní ochrana všech dat vaší
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bezpečnosti a flexibility. Zároveň s daty může být
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i nastavení jednotlivých zařízení. Řešení je

plně ve vaší kompetenci, ale zároveň s dostatečnou měrou
automatizace zaručuje předcházení chybám lidského
faktoru. Díky tomu máte svá data kdykoliv k dispozici
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přes webové rozhraní nebo prostřednictvím aplikace
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na mobilním zařízení. Nejenže vám to umožňuje v případě
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problému data rychle obnovit a hned s nimi dále pracovat,
ale i využívat alokovaný prostor jako bezpečné úložiště.
Obnovu dat může provádět v případě potřeby i samotný
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uživatel. Zálohování koncových stanic ve formě služby
s sebou nenese žádné investice do firemní infrastruktury
(vše v modelu OPEX) a zároveň poskytuje nejvyšší garance
a podporu dle vašich představ a požadavků (SLA).

Více informací na www.dataspring.cz/zalohovani-koncovych-stanic
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Přístup k zálohovaným datům

Zálohovaná data jsou přístupná přes webové rozhraní
pod vlastním přihlašovacím jménem a heslem, popř. přes
aplikaci EDGE na mobilních zařízeních – podporovány
jsou iOS, Android, Windows 8 a Blackberry. Data je možné
ze záloh nejen obnovit, ale také s nimi dále pracovat –
prohlížet, sdílet nebo poslat emailem. Všechny aktivity
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probíhají v zabezpečeném prostředí s možností šifrování
dat na koncové stanici. Tyto vlastnosti posouvají hranice
služby zPROTECT
pouhého zálohování na poskytnutí bezpečného
úložiště dat v datovém centru s jednoduchým přístupem
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Proč DataSpring?
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• provozujeme služby z certifikovaného TIER III datovéhoAndroid
centra umístěného v České republice
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• máme certifikaci ISO 27001
and tablets
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• jsme členem investiční skupiny KKCG

• jsme flexibilní a máme individuální přístup k zákazníkovi
• naše řešení zálohování je na českém trhu unikátní
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• nabízíme vysokou flexibilitu a modularitu služeb

• používáme pouze enterprise technologie a klademe důraz na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb
• garantujeme kvalitu služeb v rámci SLA
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Pomoc na dosah ruky

V případě zájmu o podrobnější informace k uvedeným službám nás kontaktujte na adrese: salesforce@dataspring.cz
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