
Multi-Decor chroni 
dane w modelu 
Backup as a Service

“Zdecydowaliśmy się na usługę 
K3Backup z prostego powodu. 
Chcieliśmy mieć gwarancję 
bezpieczeństwa dla przechowywanych 
danych oraz szybki dostęp do ostatnich 
backupów maszyn wirtualnych”.
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Manager IT, Multi-Decor Sp. z o.o.
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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 Multi-Decor jest nowoczesnym przedsiębiorstwem 
oferującym kompleksowe rozwiązania dystrybucji artykułów 
wykończenia wnętrz. Firma działa na r ynku od 2002 
roku i dzięki przemyślanym konceptom i niezawodnemu 
wykonaniu dynamicznie pozyskujemy nowych partnerów. 
Produkty firmy można znaleźć w marketach budowlanych, 
sklepach detalicznych i internetowych na terenie całej Polski. 

Wysoka jakość świadczonych usług i tak dynamiczny 
rozwój firmy nie byłyby możliwe bez wsparcia rozwiązań IT. 
Dlatego do ochrony swoich danych, spółka zdecydowała 
s ię na rozwiązanie w modelu Backup as a Ser v ice.

„Zdecydowaliśmy się na usługę K3Backup z prostego 
powodu. Chciel iśmy mieć gwarancję bezpieczeństwa 
dla przechowywanych danych oraz szybki dostęp do 
ostatnich backupów maszyn wir tualnych” – tłumaczy 
Kami l  Ga la s ,  Manager  I T,  Mu l t i -Decor  Sp .  z  o .o .

K3Backup to bezpieczne kopie zapasowe w formule 
Backup as a Ser vice. Usługa pozwala na szybką oraz 
w pe łn i  z in tegrowaną metodę twor zen ia ,  a  także 
przywracania kopii zapasowych z chmury obliczeniowej.

„Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment 
gdy ono na nas spada. Widzieliśmy już wiele środowisk, które 
nie będąc backupowane miały problem z odtworzeniem. 
Widzieliśmy też wiele środowisk, które podczas awarii 
niezwłocznie odtwarzały się z trzeciej kopii” - mówi Paweł 
Jedynak, Dyrektor działu handlowego, K3System Sp. z o.o.

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. 

„K3Backup to zaawansowane ale i proste rozwiązanie. W naszym 
przypadku korzystamy z usługi poprzez aplikację Veeam do 
przerzucania migawek maszyn. W mojej ocenie K3Backup jest 
rozwiązaniem godnym polecenia ze względu na niezawodność 
i ciągłość w dostępie do usługi” – mówi Kamil Galas.

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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