
Dlaczego backup danych
Microsoft 365?

Firma Microsoft działa w modelu
shared responsibility, według którego
jest odpowiedzialna za
bezpieczeństwo własnej
infrastruktury i stabilność swoich
aplikacji. Obowiązek ochrony
przetwarzanych w nich danych
spoczywa na użytkownikach. Dlatego
też sam Microsoft rekomenduje
swoim klientom inwestycję
dodatkowe oprogramowanie do
backupu - takie jak Xopero.

Setki milionów biznesów na świecie
polegają na usługach Microsoft 365
(dawniej Office 365). Coraz więcej
przedsiębiorstw docenia korzyści
aplikacji SaaS (ang. Software-as-a-
Service), a więc oprogramowania
dostarczanego w chmurze. Niestety
błędnie zakładając, że ich dane są
tym samym automatycznie
chronione.

Automatyczny backup

Możesz zrobić pojedynczą kopię
zapasową kiedy chcesz, ale możesz też
ustawić backup wyzwalany zgodnie
z określonym przez Ciebie
harmonogramem i zapomnieć o tym na
długi czas. Kopie zapasowe będą
tworzyć się automatycznie bez wpływu
na Twoją pracę.

Kopie lokalnie lub w chmurze

Wybierz, gdzie chcesz przechowywać
swoje dane pakietu Microsoft 365.
Zasoby lokalne, NAS, chmura (wliczając
AWS i Azure), czy kilka lokalizacji
- pamiętaj o regule backupu 3-2-1
i zyskaj gwarancję bezpieczeństwa
danych.

Funkcjonalności Smart Backup

Kompletna ochrona danych Exchange

Zabezpiecz skrzynki pocztowe, foldery,
wiadomości, kontakty i wydarzenia w
kalendarzu. Przywróć co chcesz i kiedy
chcesz, z dowolnego momentu w czasie.

Kopie zapasowe skrzynek Office 365

Wybierz jedną, kilka lub wszystkie
skrzynki pocztowe w ramach swojej
organizacji, które chcesz zabezpieczyć,
a w razie potrzeby, przywracaj je
w całości lub odzyskuj tylko wybrane
wiadomości i pliki.

Kopie zapasowe kalendarzy

Zabezpiecz dane gromadzone
w ramach firmowych kalendarzy
- dzięki temu możesz być na bieżąco
i przywrócić dane nawet wtedy, gdy
przypadkowo usuniesz swój cały
terminarz.

OneDrive backup

Nie ryzykuj utratą swoich krytycznych
dokumentów i plików - twórz
automatyczne kopie zapasowe
i odzyskuj dane z dowolnego momentu
w czasie.

Zabezpiecz wszystkie daneMicrosoft 365

Zabezpiecz dane całego pakietu Microsoft 365 lokalnie lub
w chmurze - z najbardziej intuicyjnym panelem zarządzania na
rynku. Skorzystaj z nielimitowanej retencji, granularnego
odtwarzania, zaawansowanego wyszukiwania. Przechowuj
dane tak długo, jak tego potrzebujesz a w razie potrzeby, wyszukaj
konkretne dane do odzyskania lub przywróć wszystkie
- z dowolnego momentu w czasie.
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danych Twojego pakietu Microsoft 365
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Przypadkowe/celowe
usunięcie danych

Miej pewność, że przywrócisz
dane z dowolnego momentu
w czasie - nawet po upływie
domyślnego czasu
przechowywania usuniętych
plików lub folderów w koszu
O365.

Cyber-zagrożenia

Ataki wewnętrzne, zewnętrzne
czy ransomware - ze smart
disaster recovery możesz
natychmiast odtworzyć dane
i wrócić do pracy.

Konsekwencje prawne

Zapewnij dostęp do danych
w dowolnym momencie - możesz
przechowywać je tak długo, jak
wymagają od Ciebie przepisy
i uniknąć wysokich kar
pieniężnych.

Wysokie koszty
przestoju

36% kosztu naruszenia danych
to koszt wynikający z przestoju
w działalności - sprawnie
odzyskuj dane w momencie
awarii i natychmiast wróć do
pracy.

Xopero zabezpieczy
dane przed:

Szybki support

Klienci i Partnerzy doceniają sprawność
działania, szybkość obsługi i uprzejmość
naszego zespołu wsparcia technicznego
na każdym etapie korzystania z usług.

8x szybszy support niż u konkurencji

Proste, ale zaawansowane
wyszukiwanie

Łatwo przeglądaj kopie zapasowe
- filtruj po nazwach folderów,
użytkownikach, datach, tytułach
wiadomości email i wybierz dokładnie
te dane, które chcesz przywrócić.

Zgodność z przepisami prawa

Przechowuj dane tak długo, jak
wymagają tego przepisy prawne,
RODO, regulacje branżowe, czy shared
responsibility model, w oparciu o który
funkcjonują usługi Microsoft.

Przyjazny panel zarządzania

Zarządzaj bezpieczeństwem danych
swojego pakietu Microsoft 365
w najbardziej przejrzystej i intuicyjnej
konsoli zarządzania na rynku. Miej
dostęp gdziekolwiek i kiedykolwiek
chcesz. Nie musisz nic instalować - do
centralnego zarządzania potrzebujesz
wyłącznie przeglądarki.

Interface #1 na rynku - proste zarządzanie

Cross-user recovery

Przywróć dane do oryginalnej lokalizacji
lub na konto innego użytkownika.
Funkcjonalność przydatna w przypadku
zmian organizacyjnych - zwłaszcza w
momencie zwolnienia, zatrudnienia czy
awansu pracownika.

Granularne odzyskiwanie

Przywracaj całe skrzynki pocztowe lub
aplikacje albo skorzystaj z możliwości
szybkiego przywracania wybranych
plików, folderów, maili i dokumentów
- z dowolnego momentu w czasie.

Funkcjonalności Smart Data Recovery

Szyfrowany backup

Twoje dane są przez nasz szyfrowane
z wykorzystaniem algorytmu AES
- nawet gdy wpadną w niepowołane
ręce, nikt nie będzie w stanie ich
odczytać.

Optymalizacja backupu

Szanujemy Twój storage, dlatego dzięki
kompresji oraz kopiom przyrostowym
i różnicowym, backup jest szybki,
zajmuje mniej miejsca i nie ma wpływu
na Twoją aktualną pracę.

Nielimitowana retencja

Przechowuj swoje dane tak długo, jak
tylko chcesz. Dzięki zróżnicowanym
schematom retencji (FIFO, GFS, Forever
Incremental) masz wpływ na ilość, czas
i wielkość przechowywanych kopii.
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