
Zabezpieczenie danych 
z K3 Backup

“Największym wyzwaniem podczas 
wdrożenia była konfiguracja usługi 
Veeam oraz dobór odpowiednich 
parametrów i harmonogramu, 
aby optymalnie przesyłać duże ilości 
danych łączem internetowym. 
Na szczęście wsparcie inżynierów 
K3 System było bardzo pomocne”.

Piotr Adamczyk
IT Manager – GTC, Prescient Co. Inc.

Prescient Co. Inc. to firma z sektora zaawansowanych 
technologii, która wprowadza systemy lean manufacturing 
i oprogramowanie do budownictwa. Spółka jest jedynym na 
świecie producentem budynków prefabrykowanych 
w technologii szkieletowej, który od początku do końca 
korzysta z automatyzacji i robotyzacji. 
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„Projektujemy, tworzymy i budujemy, mając na swoim 
koncie 87 patentów w ponad 30 krajach. Nasi inżynierowie 
wielu różnych dziedzin wytwarzają setki gigabajtów 
danych miesięcznie. Wyzwaniem przed którym staliśmy, 
to zapewnienie bezpieczeństwa tych danych” – mówi Piotr 
Adamczyk, IT Manager – GTC, Prescient Co. Inc.

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.

„W ramach strategii skutecznego backupu 3+2+1 
zdecydowaliśmy się na trzymanie kopii zapasowych „offsite” 
na nowoczesnym nośniku – w chmurze z wykorzystaniem 
Veeam” - mówi Piotr Adamczyk.

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.

„Największym wyzwaniem podczas wdrożenia była 
konfiguracja usługi Veeam oraz dobór odpowiednich 
parametrów i harmonogramu, aby optymalnie przesyłać duże 
ilości danych łączem internetowym. Na szczęście wsparcie 
inżynierów K3 System było bardzo pomocne” - mówi 
Piotr Adamczyk.

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 99,99%
• 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
• Wdrożony system zarządzania jakością zgodny 
z wymaganiami normy ISO 9001 oraz system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami normy 
ISO 27001.

„Rozwiązanie jest dla nas bezobsługowe – a pamiętam czasy 
kaset LTO, które dla wielu firm wciąż są teraźniejszością. Poza 
tym rozwiązanie posiada wszystkie zalety chmury - łatwa 
skalowalność czy miesięczne opłaty” - mówi Piotr Adamczyk. 

”Świat zmienia się bardzo szybko. Duży już nigdy nie pobije 
małego. To szybki będzie pobijał wolnego. Tak samo jak nasz 
Klient cenimy innowacyjność, którą wdrażamy w naszych 
usługach i przekazujemy naszym Klientom”- mówi 
Krzysztof Sołtys, Dział handlowy, K3 System Sp. z o.o.
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