
Korzyści:

+ gwarancja ochrony
danych,

+ automatyzacja polityki
backupu,

+ centralne i zdalne
zarządzanie,

+ łatwa konfiguracja,
+ szybkie, polskie
wsparcie techniczne.

Infrastruktura:

+ 10 serwerów,

+ 90 endpointów.

Branża:

Produkcja

PROFIL KLIENTA

Produkt:

+ Xopero QNAP Appliance.
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ROZWIĄZANIE

Dziś firma korzysta z Xopero QNAP
Appliance - oprogramowania
dedykowanego dla użytkowników
QNAP NAS. W ramach rozwiązania
„all-in-one” zyskała niezawodny
storage, skuteczny backup, disaster
recovery, centralne zarządzanie
i dwupoziomową ochronę przed
ransomware. Pozwoliło to
zautomatyzować proces ochrony
danych, zaoszczędzić czas pracy
i zwiększyć poziom bezpieczeństwa
informacji w przedsiębiorstwie.

DLACZEGO XOPERO?

O wyborze backupu od Xopero
zadecydowało kilka czynników.
Xopero Software S.A. jest polskim
producentem i jako jeden

WYZWANIE

Tapflo jest firmą rodzinną, założoną
w Kungälv, w Szwecji. W ciągu ponad
40 lat istnienia zdobyła pozycję
największego gracza na rynku pomp
i przekształciła się w globalną Grupę
Tapflo z oddziałami oraz siecią
dystrybutorów na całym świecie.
Tapflo Sp. z o.o. to najstarsza, poza
szwedzką, spółka działająca
w ramach Grupy, zatrudniająca
ponad 200 pracowników w kilku
oddziałach w Polsce. Produkuje
i dostarcza dedykowane układy
pompowe pod indywidualne
potrzeby Klientów z różnych gałęzi
przemysłu. Mając świadomość
wymagań branży przemysłowej
oraz rosnącą skalę cyberzagrożeń
w tym sektorze gospodarki, firma od
samego początku odpowiedzialnie
podchodzi do kwestii
bezpieczeństwa IT.

Początkowo dane przenoszone były
ręcznie na zewnętrzne dyski. Po
dłuższym czasie stało się to uciążliwe
- wymagało godzin pracy
administratorów IT, wielokrotnego
kopiowania tych samych danych,
a same dyski nie dawały gwarancji

Tapflo Sp. z o.o. automatyzuje proces tworzenia
kopii zapasowych z Xopero

bezpieczeństwa. Firma rozpoczęła
więc poszukiwania oprogramowania,
które pozwoliłoby jej
zautomatyzować proces tworzenia
kopii zapasowych - zwłaszcza baz
danych i obrazów dysku - w ten
sposób trafiła na Xopero Software.

https://xopero.com/pl
https://xopero.com/
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sprawdzać stanu ich realizacji
- informowany jest za pomocą
raportów mailowych.

Zastanawiasz się nad
zakupem backupu do Twojej
firmy?

Nasi specjaliści doradzą
w dobraniu odpowiedniego
rozwiązania, a także pomogą
w jego wdrożeniu.

Kontakt:

Tel: +48 882 849 761
E-mail: p.nowak@xopero.com
Strona: Xopero.com

Piotr Nowak
Xopero Software

WYŻSZY POZIOM OCHRONY

Pod kątem funkcjonalności Klient
najbardziej ceni sobie automatyzm
narzędzia, centralne zarządzanie,
intuicyjną konfigurację
harmonogramów i określanie
retencji - wystarczy, że ustawi
politykę backupu raz, a kopie
zapasowe będą wykonywać się
automatycznie. W dodatku nie musi

Nie ukrywam, że na naszą decyzję na
pewno wpłynęło indywidualne
podejście producenta, w tym bardzo
sprawny i pomocny support. Nie bez
znaczenia był jednak bardzo
korzystny stosunek ceny do jakości
rozwiązań Xopero.

Maciej Cisewski

Specjalista ds. IT w Tapflo Sp. z o.o.

z nielicznych oferuje w pełni polskie
wsparcie techniczne. Klient ceni
sobie czas reakcji działu supportu
oraz atmosferę, w której przebiega
rozwiązywanie nawet
najdrobniejszych aspektów
zgłoszenia. W procesie samego
zakupu pomocny okazał się również
partner handlowy Xopero, co
świadczy o dobrych relacjach
producenta z resellerami.
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