
Zabezpieczenie danych 
z K3 Backup

“Potrzebowaliśmy rozwiązania dla 
dodatkowego zabezpieczenia danych, 
które będzie skalowalne do bieżących 
potrzeb, pozwoli na szybkie wdrożenie 
i będzie pozbawione dodatkowych 
kosztów inwestycyjnych”.

Mariusz Humięcki
Dyrektor ds. IT, INTER-TEAM Sp. z o.o.

INTER-TEAM Sp. z o.o. to lider na rynku dystrybucji części 
samochodowych w Polsce i dostawca kompleksowych 
usług dla warsztatów samochodowych. Należąca do spółki 
sieć warsztatów godnych zaufania O.K. Serwis zrzesza 
niezależne warsztaty samochodowe wyróżniające się wysokim 
standardem obsługi.

Ponadto firma od ponad 15 lat z powodzeniem rozwija marki 
własne, które cieszą się uznaniem klientów. W INTER-TEAM 
pracuje obecnie ponad 1500 osób.

Klient: INTER-TEAM Sp. z o.o. 

Adres: www.inter-team.com.pl
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towarowymi K3System Sp. z o.o. Nazwy innych 
przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być 
znakami towarowymi lub znakami usług innych 
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Spółka jako ogólnopolski dystrybutor części samochodowych 
generuje duże ilości danych, których wartość jest nieoceniona. 
Przy stale rosnącej skali ataków typu ransomware, 
kierownictwo firmy zwiększyło wagę ryzyk związanych 
z cyberbezpieczeństwem. 

„Naszym celem było wdrożenia backupu zgodnie 
z zasadą 3-2-1. W ramach dostępnych zasobów wewnątrz 
firmy realizacja tego zadania nie była możliwa, dlatego 
zdecydowałem się na zewnętrzne wsparcie. Poszukując 
rozwiązania dla dodatkowego zabezpieczenia danych, 
jako Dyrektor ds. IT, nalegałem by nowe rozwiązanie  było 
skalowalne do bieżących potrzeb, pozwalało na szybkie 
wdrożenie, nie wymagało nakładów inwestycyjnych oraz nie 
obciążyło naszego zespołu informatycznego” - mówi Mariusz 
Humięcki, Dyrektor ds. IT, INTER-TEAM Sp. z o.o.

Co równie istotne, spółka szukała rozwiązania, które 
minimalizowało ryzyko utraty danych na skutek błędu lub złej 
woli administratora.

Na podstawie analizy dostępnych możliwości, ostateczny 
wybór padł na usługę K3 Backup, która spełniała wszystkie 
stawiane wymagania. K3 Backup  pozwala na szybką oraz 
w pełni zintegrowaną metodę tworzenia, a także przywracania 
kopii zapasowych z chmury obliczeniowej.

K3 Backup 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. 

Kopie zapasowe w modelu Backup as a Service są również 
remedium na przypadkowe lub celowe usunięcie kopii przez 
pracownika albo inne zdarzenia losowe.

Jak przekonuje Mariusz Humięcki, wdrożone rozwiązanie 
ma szereg zalet z punktu widzenia spółki INTER-TEAM:

• Jest skuteczne – testy udowodniły, że wykonane kopie 
pozwalają na odtworzenie aplikacji i danych.
• Pozwala na szybkie wdrożenie – czas realizacji projektu to 
zaledwie kilka tygodni.
• Posiada przejrzyste warunki realizacji – z góry wiadomo, 
jakie będą koszty świadczenia usługi.  
• Jest bezobsługowe – nowe rozwiązanie nie zwiększyło 
obciążenia zespołu IT.

„Elastyczność jest jedną z najważniejszych umiejętności 
przyszłości. Umiejętność błyskawicznego dostosowania się 
do zmieniających się warunków. To właśnie jest fundamentem 
usługi K3 Backup” – mówi Krzysztof Sołtys, Dział handlowy, 
K3 System Sp. z o.o.
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