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PREDSTAVITEV

eSef – PC Backup

Je kdo videl moje podatke?

..Če izgubite denarnico, izgubite nekaj materialnih dobrin, ki so v bistvu nadomestljive. Povsem druga zgodba je izguba podatkov, ki je
4*.5 LJ[ESVyVKFOBKTPEPCOFKuFUFIOPMPHJ
lahko nepovratna škoda. Zato je vredno premisliti o učinkovitem sistemu varnostnega kopiranja vaših relevantnih podatkov..
OFTMKJWPTUJJO[NPHMKJWPTUJQSJEPMHPSPÂOFN

KFQPEBULPWQPUFLBOBPCFIMPLBDJKBIJTUPÂBTOP
SB[MJÂOJIQPUSFTOJIPCNPÂKJIJOTUBPEEBMKFOJWFÂ
FNFMKTLJWEPSJ SVuJMOJWFUSPWJ QPyBSJ 1PTFCOB

Vzrokov za izgubo ključnih podatkov je torej kar
nekaj. Kaj torej storiti, da do izgube ne bi prišlo?
Kaj lahko storimo že danes, da jutri ne bo težav?
Odgovor na to vprašanje je storitev eSef PC
Backup podjetja SIMT.

OVUOPuUFWJMPVQPSBCOJLPW;BISBNCPQPEBULPW
JUBMOJIWTFCJO$FMPUOPTUSFyOJuLPJOGSBTUSVLUVSP
O OBE[PS JO TQSFNMKBOKF SBTUJ PCTFHB QPEBULPW
PKOBPQSFNB [BuÂJUFOBQSFEJ[QBEPN QPEWPKFOJ
TU

Kako deluje eSeF PC Backup? (nn)

NJQSPHSBNJUFSOFQPPCMBuÂFOPVQPSBCP4USPKOF
COJJOUFSOFUOJQSFIPEJTLSCJKP[BWBSOPuJGSJSBOP
WMKBKP EPCSF QSBLTF QSJ PCWMBEPWBOKV PNSFyOJI
BTFVQPSBCMKBKPVOJLBUOBVQPSBCOJuLBJNFOBJO
BCOJLPNJOQPEBULPWOJNTSFEJuÂFNTFQSFUBLBKP
Vzrokov za izgubo podatkov je veliko
CJUOFHBBTJNFUSJÂOFHBuJGSJSBOKB"&4

Digitalni podatki so kakovostno varovani šele,
ko se izognemo
vsem znanim potencialnim
OVEOJLPW ; WFÂLSBUOJNJ
PQUJÂOJNJ QPWF[BWBNJ
nevarnostim, ki prežijo našemu digitalnemu
svetu. Poglejmo nekaj čisto vsakdanjih nevarnosti za vaše [JÂOFWBSOPTUJ
podatke: 
PMOKVKFOBKWJuKFTUBOEBSEFHMFEFĎ

BE[PSPWBOJOPNFKFO[VQPSBCPCJPNFUSJÂOFHB
PKOJIVTUBOPW1PEKFUKFKF[BDFMPUOPQPTMPWBOKF
Okvara
strojne
opreme
FNTLJ QSJTUPQ L1.WBSPWBOKV
JOGPSNBDJK
4*.5
JNB
OFJOUFIOPMPuLFQPTUPQLF
WTLMBEV[WFMKBWOP
Najbolj pogosti
vzrok za izgubo

podatkov.
Današnja oprema ni večna. Prevečkrat naivno
verjamemo prodajalcem o kvaliteti naše
KP [BHPUBWMKBKPopreme,
[NPHMKJWJ HFOFSBUPSKJ
JO TJTUFN
dejstvo ostaja
isto - potrebno je slej ko
WFFMFLUSJÂOFFOFSHJKF7TBLBMPLBDJKBJNBMBTUOP
prej
pričakovati
okvaro
in zato imeti pripravljen
O[SBÂOPWMByOPTU[BEFMPWBOKFOBQSBW/BPCFI
rezervni plan, s katerim lahko v najkrajšem času
ponovno pričnemo z delom.
2. Kraja opreme
EQPSPVQPSBCOJLPNVSOBEBO
WTFEOJWMFUV
Predvsem prenosniki so mnogokrat tarča nepridipravov. Na žalost pa je vse več primerov
kraje opreme, predvsem če ta ni ustrezno
fizično varovana. Mnogokrat iz različnih razlogov izvršijo tovrstno dejanje tudi zaposleni.
Kako do podatkov?
3. Nepravilno urejanje podatkov
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste ponesreči izbrisali pomembne podatke? Današnji življenjski
tempo zahteva od nas mnogokrat preveč.
4. Nevarnost škodoželjnih kod
Antivirusni programi nam sicer nudijo določeno
varnost pred izbrisom podatkov, vendar ne vedSPTVQMKF
no in ne povsem učinkovito.
TJJOGP!TJNUTJ
5. Nesreče
Nam se to ne bo zgodilo! To je na žalost največja
iluzija, s katero živimo, in mnogokrat to ne velja
samo za varovanje podatkov. Če optimistično
verjamemo, da se nam naravna nesreča ne bo
zgodila, pa vselej lahko predvidimo nesreče
zaradi malomarnosti ali nerodnosti.

eSeF PC Backup pri prvi uporabi z našega
računalnika prenese vse datoteke, programe
ali nastavitve operacijskega sistema, ki jih
želimo varnostno shranjevati. Ob nadaljnji
uporabi se prenašajo samo spremembe v podatkih oziroma nove datoteke ali programi.
eSeF PC Backup se dobro odreže tudi na
počasnejših internetnih povezavah.
eSeF PC Backup poleg izvajanja varnostnega
shranjevanja omogoča tudi vračanje varnostnih
kopij podatkov v računalnik. Ob izgubi podatkov ali okvarah računalnika lahko sami izberemo
ali poiščemo datoteko, mapo ali celoten imenik,
ki ga želimo spet uporabljati. Varnostne kopije
podatkov lahko dostavimo na ploščkih CD ali
DVD tudi na dom ali v podjetje.

Prednosti storitve eSeF PC Backup

Storitve eSeF delujejo v vodilnem Centru za
varovanje in arhiviranje digitalnih vsebin
podjetja SIMT, ki združuje najsodobnejše tehnologije in preverjeno organizacijo. Ta center
s storitvami eSeF uporabnikom zagotavlja
najvišjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in
zmogljivosti pri dolgoročnem obvladovanju
njihovih kritičnih podatkov in datotek.

• Varovanje podatkov za fiksno mesečno ceno,
brez skritih stroškov

Komu je namenjen eSeF PC Backup?
eSeF PC Backup je storitev, ki jo za miren
spanec nujno potrebujejo vsi intelektualni
delavci, na primer profesorji, različni strokovnjaki, projektanti, oblikovalci, arhitekti,
menedžerji in drugi, ki v svojih računalnikih
ustvarjajo in shranjujejo pomembne podatke
in vsebino. Nepogrešljiva je za profesionalne
in amaterske fotografe, popotnike in druge
ustvarjalce, ki jim je računalnik eno od
pomembnih delovnih orodij. eSeF PC Backup
potrebujejo študenti, dijaki in šoloobvezni
otroci, ki na računalnikih shranjujejo različno
izobraževalno vsebino in svoje izdelke.
Poleg uporabnikov v gospodinjstvih in domačih
pisarnah je eSeF PC Backup dobrodošla storitev
za vsa podjetja, ki nimajo profesionalnih strokovnjakov za informatiko, ki bi izvajali varnostno
shranjevanje. Kaj torej storiti za varnost vaših podatkov? Obiščite spletno stran www.pcbackup.si
(www.esef.si) še danes.

(P.R.)

/BKCPMKWBSOP
TISBOKFWBOKFJOBSIJWJSBOKF
QPEBULPWJOEJHJUBMOJIWTFCJO
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Storitev eSeF PC Backup zagotavlja, da so kopije
naših relevantnih podatkov varno shranjene in
zato podatkov ne bomo nikoli več izgubili.

eSeF PC Backup odlikuje:
• Hitra in enostavna namestitev in uporaba  
• Prilagajanje potrebam uporabnika in
organizacije
• Možnost
avtomatizacije
varnostnega
shranjevanja
• Možnost verzijskega shranjevanja dokumentov - 10 verzij
• Konsolidacija dokumentov ter optimizacija
prenosa podatkov za ozkopasovne povezave
• Dostop do varnostnih kopij podatkov in
sistema od koderkoli in kadarkoli
• Hitra dostava varnostnih kopij podatkov v
primeru izgube podatkov ali okvare sistema
• Popolna zasebnost – dostop z uporabniškim
imenom in geslom, pošiljanje šifriranih podatkov (128 bit AES)
• Neprekinjeno
delovanje
storitve
in
razpoložljivost podatkov 24 ur na dan, 7 dni v
tednu, 365 dni v letu
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