
Dane bezpieczne 
z K3 Backup
Backup as a Service (BaaS) oferuje 
ochronę danych bez konieczności 
inwestycji w kosztowne i złożone 
systemy backupowe.

Spółka Unibep jest jednym z największych przedsiębiorstw 
budowlanych w Polsce i jedną z nielicznych spółek, które mają 
w większości kapitał polski. Działa w różnych segmentach branży 
budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, 
posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych, działa 
w drogownictwie, a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje 
mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność deweloperską 
w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.
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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.

Wysoka jakość świadczonych usług i tak dynamiczny rozwój 
firmy nie byłyby możliwe bez wsparcia rozwiązań IT. Dlatego 
do ochrony swoich danych, spółka zdecydowała się na 
rozwiązanie w modelu Backup as a Service. Na podstawie 
analizy dostępnych możliwości, ostateczny wybór padł 
na usługę K3 Backup, która spełniała wszystkie stawiane 
wymagania.

„Zdecydowaliśmy się na usługę K3 Backup, gdyż chcielibyśmy 
mieć gwarancję bezpieczeństwa dla przechowywanych 
danych oraz szybki dostęp do ostatnich backupów maszyn 
wirtualnych” - mówi Łukasz Krzemiński, Unibep SA.

Usługa 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 rozwiązaniem na przypadkowe lub celowe usunięcie 
kopii przez pracownika albo inne zdarzenia losowe.

K3 Backup 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.

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. 

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
• Transfer danych podczas wysyłania i odtwarzania backupu

w cenie rozwiązania
• Certyfikat Veeam Cloud & Service Provider minimum silver
• Certyfikat Veeam Certified Engineer 2020 (VMCE 2020)
• Rozwiązanie kompatybilne z oprogramowaniem Veeam

Backup & Replication
• Rozwiązanie oparte o funkcję Veeam Cloud Connect
• Możliwość uruchomienia funkcji Insider Protection w

oferowanej usłudze
• Możliwość bezpośredniego wysyłania backupu do chmury
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