Case study

Bezpiecznie i wygodnie
z K3 Backup
Klient: IMS S.A.
Adres: www.imssensory.com

“Zdecydowaliśmy się na K3 Backup
ponieważ usługa zapewnia wygodne
i bezpieczne wykonywanie kopii
zapasowych serwerów”.
Łukasz Grudziąż

Technical Manager, IMS S.A.

Spółka IMS jest liderem rynku wyspecjalizowanych usług z zakresu
marketingu sensorycznego. Od 2000 roku firma działa w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystując techniki
umożliwiające skuteczne kreowanie nastroju i budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu sprzedaży.
W pewnym momencie rozwoju firmy pojawiła się potrzeba
zapewnienia ciągłości działania usług i możliwości ich przywrócenia
w razie awarii.

„Ze względu na unikalne wartości jakie posiadamy, autorskie
bazy muzyczne jakie przetwarza nasza grupa, chcieliśmy
osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania
kopii zapasowych oraz skalowalność. Dodatkowo chcieliśmy
ograniczyć czas potrzebny na monitorowanie backupów”
– mówi Łukasz Grudziąż, Technical Manager, IMS S.A.
Spółka zdecydowała się na rozwiązanie w modelu Backup as
a Service. Usługa K3 Backup pozwala na szybką oraz w pełni
zintegrowaną metodę tworzenia, a także przywracania kopii
zapasowych z chmury obliczeniowej.
Usługa K3Backup została stworzona w oparciu
o zaawansowane rozwiązania firmy Veeam.
„Rozwiązanie K3 Backup ma wiele korzyści. Na pierwszym
miejscu postawiłbym wygodę użytkowania. Jest to jedno
rozwiązanie, które spełnia wszystkie nasze potrzeby. Według
mnie jest to sposób na backup dla każdej firmy poniekąd
z tego co wiem Veeam staje się standardem w wielu firmach”
– mówi Łukasz Grudziąż.
Backup as a Service (BaaS) jest metodą przechowywania
danych poza siedzibą firmy, w której pliki, foldery lub cała
zawartość dysku twardego są regularnie archiwizowane do
bezpiecznego repozytorium danych w chmurze.
Cel tworzenia takiej kopii zapasowej jest oczywisty: ochrona
danych przed ich utratą - związaną z błędem użytkownika,
awarią czy włamaniem.
„Prawdziwa potęga IT polega na łamaniu przestarzałych
zasad oraz na kreowaniu w ten sposób zupełnie nowych form
prowadzenia pracy. Jedną tych form jest zamienienie obsługi
na usługi” - mówi Krzysztof Sołtys, Dział handlowy,
K3 System Sp. z o.o.
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„K3 Backup to dodatkowo brak konieczności zakupu
dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem. A należy
pamiętać, że to dopiero początek inwestycji. Kolejnymi
wydatkami jest wsparcie dla sprzętu i oprogramowania, koszty
utrzymania serwerowni, utrzymania zasilania, odpowiedniej
temperatury oraz koszty administracji rozwiązaniem.
Zamiast tego mamy K3 Backup dostępny w formie usługi”
– mówi Łukasz Grudziąż.
.

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.

