
Dane pod specjalną 
ochroną

“Szukaliśmy sprawdzonej i kompleksowej 
ochrony dla danych przedsiębiorstwa. 
Chcieliśmy mieć gwarancję 
bezpieczeństwa dla przechowywanych 
danych oraz szybki dostęp do ostatnich 
backupów maszyn wirtualnych”.
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Wszelkie prawa zastrzeżone
K3System Sp. z o.o. i logo K3System są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi K3System Sp. z o.o. Nazwy innych 
przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być 
znakami towarowymi lub znakami usług innych 
podmiotów.

Spółka BEWA istnieje na rynku od 25 lat. Firma jest obecnie 
jednym z największych producentów wody źródlanej i napojów 
w Polsce. Jego specjalizacją jest produkowanie tzw. marek 
własnych, jakie należą do sieci handlowych. Znacząca część 
produkcji należy do największych polskich sieci handlowych, 
takich jak: JMD Biedronka, Auchan, Eurocash, Carrefour 
i Kaufland.

Dynamiczny rozwój firmy zawsze był powiązany z inwestycjami 
w rozwiązania IT. 

„Tym razem szukaliśmy sprawdzonej i kompleksowej ochrony 
dla danych przedsiębiorstwa. Chcieliśmy mieć gwarancję 
bezpieczeństwa dla przechowywanych danych oraz szybki 
dostęp do ostatnich backupów maszyn wirtualnych” - mówi 
Roman Siemieniuk, Administrator Systemów IT, BEWA Sp. z o.o.

Spółka zdecydowała się na rozwiązanie K3Backup - to 
bezpieczne kopie zapasowe w formule Backup as a Service. 
Usługa pozwala na szybką oraz w pełni zintegrowaną metodę 
tworzenia, a także przywracania kopii zapasowych z chmury 
obliczeniowej.

K3Backup jest odpowiedzią na wszelkiego rodzaju ryzyka utraty 
danych. Dotyczy to ataków hakerskich, które mogą uniemożliwić 
odtworzenie się z obecnego środowiska poprzez zaszyfrowanie 
dostępnych backupów u klienta. Jest to również sposób na 
awarie lub uszkodzenie repozytorium z backupami. 

„Jeżeli firma szuka realnego zabezpieczenia swoich danych to 
moim zdaniem powinna zainteresować się usługą K3Backup. 
Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw bez względu na skalę 
działania. Dlaczego? Bo K3Backup to rozwiązanie na poziomie 
enterprise w cenie dostępnej dla każdego” - mówi Roman 
Siemieniuk.

„Im bardziej chcę coś zrobić tym mniej nazywam to pracą” - 
mówi Paweł Jedynak, Dyrektor działu handlowego, K3System 
Sp. z o.o.

Usługa K3Backup została stworzona w oparciu o zaawansowane 
rozwiązania firmy Veeam. Veeam Cloud Connect jest to prosty, 
bezpieczny i szybki sposób przesyłania kopii zapasowych 
maszyn fizycznych oraz wir tualnych do zewnętrznego 
usługodawcy.

Korzyści rozwiązania K3 Backup:
• Wsparcie certyfikowanych inżynierów w języku polskim
• Gwarancja przechowywania danych na terenie Polski
• Data Center spełniające wymogi Tier III i SLA 
na poziomie 99,98%
• Elastyczna umowa z krótkim okresem wypowiedzenia
• Opłaty miesięczne OPEX - unikasz kosztownego i długiego 
procesu inwestycyjnego (CAPEX)
• Brak kosztów inwestycyjnych
• Dane przesyłane są szyfrowanym tunelem SSL, który tworzy 
się automatycznie
• Plik z backupem jest zaszyfrowany za pomocą AES 256
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