
Korzyści:

+ gwarancja ochrony
danych,

+ eliminacja
przestojów w działaniu,

+ ochrona przed
ransomware,

+ zdalne zarządzanie
backupem,

+ opcja przywracania
danych na dowolne
urządzenie,

+ szybkie, polskie
wsparcie techniczne
urządzenie.

Infrastruktura:

+ >100 endpointów,

+ QNAP NAS,

+maszyny wirtualne.

Branża:

Gov

PROFIL KLIENTA

Produkt:

Xopero QNAP Appliance.
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przechowywania danych, stąd też
naturalnym wyborem było Xopero
QNAP Appliance - oprogramowanie
do backupu danych zaprojektowane
z myślą o użytkownikach tych
urządzeń. Wybór dedykowanego
rozwiązania umożliwił
przekształcenie wykorzystywanego
QNAP NAS w inteligentny backup
appliance i rozszerzenie jego
funkcjonalności o zabezpieczenie
danych biznesowych, disaster
recovery i centralne zarządzanie.
Wdrożenie oprogramowania nie
wymagało od organizacji wysokich
nakładów finansowych i inwestycji
w dodatkowy sprzęt - serwerem
backupu stała się już
wykorzystywana macierz.

W podjęciu decyzji o zakupie
pomogła również wyczerpująca
rozmowa z Presales Engineerem
Xopero, który przeprowadził wywiad
technologiczny z klientem,
przeanalizował jego potrzeby
i zaprezentował rozwiązanie
w oparciu o dotychczasową
infrastrukturę klienta. Nie bez
znaczenia okazał się również fakt, że
Xopero świadczy szybkie i polskie
wsparcie techniczne.

ROZWIĄZANIE

Organizacja już od dłuższego czasu
wykorzystywała macierze QNAP do

WYZWANIE

Biebrzański Park Narodowy to
największy park narodowy w Polsce.
Na jego terenie spotyka się
zbiorowiska leśne, wodne, bagienne
i mechowiskowe, które powoli
zanikają w innych częściach kraju.
Władze Parku podchodzą
odpowiedzialnie nie tylko do kwestii
ochrony przyrody, ale również...
informacji. Potrzeba zabezpieczenia
krytycznych danych zrodziła się
z chęci ograniczenia negatywnych
skutków awarii i ataków oraz
wykluczenia kosztownych przestojów
w działalności Parku. Instytucja
przetwarza spore ilości danych - sieć
Parku tworzy serwer, kilka maszyn
wirtualnych i ponad sto urządzeń
końcowych. Zatrudnia
104 pracowników, w tym osoby
pracujące w terenie - musiała więc
uwzględnić konieczność
zabezpieczenia dość rozproszonej
infrastruktury.

Biebrzański Park Narodowy
pod ochroną Xopero QNAP Appliance

https://xopero.com/pl
https://xopero.com/pl
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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

trzymają się przekonania, że ich to
nie spotka. Inwestując w rozwiązanie
do backupu, Administracja
Biebrzańskiego Parku Narodowego
podeszła do tematu odpowiedzialnie
i zachowawczo. To pozwoliło uniknąć
kosztownych skutków ataku
szyfrującego, który przytrafił się
organizacji krótki czas później. Dzięki
sprawnemu przywróceniu danych
z kopii zapasowej uniknęła zapłaty
okupu przestępcom. W ten sposób
zwróciła się również inwestycja
w rozwiązanie Xopero.

WYŻSZY POZIOM OCHRONY

Jednym z zastosowań rozwiązania do
backupu jest ochrona przed
skutkami ataków ransomware. Choć
dochodzi do nich co kilkanaście
sekund, przedsiębiorcy wciąż

Jeżeli chodzi o całokształt współpracy
z Xopero to cenimy sobie
w szczególności podejście firmy do
Klienta - profesjonalne wsparcie
i pomoc w doborze rozwiązania oraz
podczas wdrożenia, a także bardzo
sprawny support.

Adam Chudek

Starszy specjalista ds. administracji
w Biebrzańskim Parku Narodowym

DLACZEGO XOPERO?

Narzędziem, które cieszy się
największym uznaniem administracji
Parku jest Smart Virtualization Stick.
Umożliwia on błyskawiczne
uruchamianie zwirtualizowanych
danych i odtwarzanie systemu po
awarii za pomocą bootowalnego
pendrive’a. Okazuje się, że
wielokrotnie spełnił oczekiwania
Klienta również w procesie migracji
i wymiany urządzeń.

https://xopero.com/pl
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