
Gwarancja bezpiecznego 
backupu – jak w banku

Pekao Bank Hipoteczny S.A. wybrał 
niezawodny, skalowalny oraz łatwy 
w obsłudze system backupu. 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest częścią grupy kapitałowej 
Pekao, skupionej wokół jednej z największych instytucji 
finansowych Europy Środkowo-Wschodniej - Banku Pekao 
S.A.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości 
działania systemów informatycznych spółka chciała 
odświeżyć rozwiązanie do backupu.

„Bez odpowiedniego wsparcia technologicznego nasza 
działalność byłaby niemożliwa. Dlatego od samego 
początku stawiamy na innowacyjność i nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, które pozwalają świadczyć 
nasze usługi na najwyższym poziomie” - mówi Piotr Fus, 
Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki, PEKAO Bank 
Hipoteczny S.A.
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Bank potrzebował niezawodnego, skalowalnego oraz 
łatwego w obsłudze systemu backupu.

„Podstawowe dane, jakie miały być backupowane, to bazy 
danych Oracle. Chcieliśmy do tego używać RMAN. Backup 

Backupowane były dwie instancje bazy danych. Odbywało 
się to w lokalizacji podstawowej. Bazy te są replikowane 
do ośrodka zapasowego i w razie awarii chcieliśmy je 
backupować w ośrodku zapasowym. Bazy te miały być 
odtwarzane do środowisk testowych i deweloperskich na 
fizyczne serwery” - tłumaczy Piotr Fus, Z-ca Dyrektora 
Departamentu Informatyki, PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

Bank chciał również backupować serwery plików. Dane 

2012R2. Część jest w lokalizacji podstawowej a druga część 
w zapasowej. Według założeń działu IT, backup powinien 
odbywać się w lokalizacji podstawowej, a następnie dane 
miały być zreplikowane do ośrodka zapasowego. Nowe 
rozwiązanie miało również pomóc w tworzeniu kopii 
zapasowej środowiska pocztowego.

„Biorąc pod uwagę wszystkie nasze potrzeby i dostępne 
na rynku rozwiązania zdecydowaliśmy się na produkt marki 
Veritas” - mówi Piotr Fus, Z-ca Dyrektora Departamentu 
Informatyki, PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

Veritas to rozwiązanie, które nie tylko zabezpiecza dane 
w postaci ich kopii, ale również produkt, z którego 
można uzyskać dodatkową wartość  dla przedsiębiorstwa. 
Dzięki niemu można te kopie efektywnie wykorzystać w 

„Biznes robią Ci, którzy rozumieją ludzi” - mówi Paweł 
Jedynak, Dyrektor Działu Handlowego, K3System Sp. z o.o.

„ Jesteśmy zadowoleni z nowego rozwiązania. Mamy 
nadzieję, że Veritas nadal będzie robił dobre produkty, 
które będą zaspokajały nasze potrzeby” - mówi Piotr Fus, 
Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki, PEKAO Bank 
Hipoteczny S.A.
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miał odbywać się z jednej fizycznej maszyny z dwoma LPAR.

procesach biznesowych firmy. Veritas daje moż l iwość 
odróżnienia tych danych, które są istotne, od tych, które są 
mniej ważne lub w ogóle zbędne .
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