MAKE SURE YOU’LL ALWAYS
LAND ON YOUR FEET

Hranjenje varnostnih kopij podatkov na več oddaljenih lokacijah ni več samo možnost
ampak nuja in odraža visoko stopnjo vaše poslovne in etične odgovornosti.
Pronet vam v sodelovanju s podjetjem iStor ponuja rešitev, ki ne nudi samo visoko varnost
in zanesljivost temveč tudi optimizacijo stroškov in prilagodljivost.
Brez investicije v strojno ali programsko opremo. Plačate samo kolikor porabite.
Že od 7,80 EUR na mesec!

iStor DataVault - vrhunska storitev varnostnega shranjevanja podatkov.
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“Povejte mi kako imate urejeno varnostno shranjevanje
podatkov in povem vam kakšno podjetje ste...”
Si vi upate povedati strankam in partnerjem kako imate urejeno varnostno shranjevanje podatkov?
Zanesljivo varnostno shranjevanje podatkov ni samo stvar dobrega gospodarja temveč tudi integritete in
ugleda, saj so podatki vse bolj kritični in nujno potrebni za nemoteno poslovanje. Vse več podjetij zato že
preverja na kakšen način njihovi partnerji shranjujejo poslovne informacije, saj lahko izguba ogrozi vse.
Seveda pa vsaka tehnologija ni primerna, še več, nekateri uporabljajo tehnologijo, ki ne samo, da ne zadosti zahteve, temveč celo poveča nevarnost. USB-pomnilniki, CD/DVD-mediji, trak in zunanji trdi diski na
primer so prej vir novih varnostnih lukenj kot primerna tehnologija za varovanje pomembnih podatkov.

iStor DataVault je sistem za varno shranjevanje vaših kritičnih podatkov na varno oddaljeno

lokacijo. Podatki z vaših strežnikov, delovnih postaj ali prenosnikov se šifrirajo in prenesejo v iStorove varne
podatkovne centre, kjer so vam na voljo 24 ur na dan.
iStor DataVault vam ne zagotavlja samo večjo varnost, temveč tudi konkurenčno prednost in dodatno vrednost vašemu podjetju. Z uporabo ene izmed najzanesljivejših rešitev varnostnega shranjevanja podatkov
jasno pokažete vašo visoko stopnjo integritete in poslovne ter etične odgovornosti.
Visoka varnost, najnovejša tehnologija, neprimerljiva zanesljivost in skladnost z uredbami je samo nekaj
razlogov zaradi katerih se številna podjetja po svetu odločajo za iStor DataVault.

Vsakdo potrebuje varnostno kopijo podatkov (backup)!
Pravi Backup!
Resno:
- če ni samodejen, potem ni pravi backup!
- če ni redundanten (več kopij, več lokacij), potem ni pravi backup!
- če ni šifriran, potem ni pravi backup!
- če ni daleč stran od izbora, potem ni pravi backup!
- če ne zaščiti pred vsemi nevarnostmi (elementarne nesreče, kriminal, virusi, okvare,...),
potem ni pravi backup!

Pokličite za podrobnosti in brezplačno testiranje.
Že od 7,80 EUR* na mesec!
*Cena ne vključuje 20% DDV.

T: 04 2 800 800
E: info@pronet-kr.si

www.istor.net

