
Kompletna i szybka ochrona danych - backup Microsoft 365

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

Oszczędność magazynu

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

Szyfrowany backup

Przywróć dane do oryginalnej
lokalizacji lub na konto innego
użytkownika i łatwiej zarządzaj
zmianą w organizacji.

Cross-user recovery

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

Zaawansowane wyszukiwanie

Przywracaj wszystkie dane lub
skorzystaj z możliwości granularnego
odzyskiwania wybranych plików,
folderów, maili i dokumentów
- z dowolnego momentu w czasie.

Odzyskuj co chcesz

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

Nielimitowana retencja

Wybierz, gdzie chcesz przechowywać
swoje dane pakietu Microsoft 365.
Zasoby lokalne, NAS, chmura
(wliczając AWS i Azure), czy kilka
lokalizacji - wybierz swoją.

Dowolny storage

...wszystkich danych. Exchange,
Outlook, OneDrive, Calendar,
a następnie SharePoint i Teams
- zabezpiecz wszystkie dane swojego
pakietu Microsoft 365 (dawniej Office
365).

Kopie zapasowe...

Dodaj organizację, wybierz
użytkowników i dane do zabezpie-
czenia. Przypisz je do predefiniowa-
nego planu backupu lub stwórz
własny. Łatwiej się nie da.
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