»

PREDSTAVITEV

eSef: Server Backup

Varni podatki na strežniku
..Verjetno se zavedate, da brez podatkov vaše podjetje ne bi moglo več poslovati. Vendar, ali svoje podatke varujete v skladu z njihovo vrednostjo
za poslovanje in glede na tveganja, ki so jim izpostavljeni? Rešitev podatkov, ki jih hranite na strežnikih, je oddaljena le nekaj klikov..

melji na vodilni tehnološki rešitvi za varovanje
podatkov. Vsi postopki, potrebni za njeno delovanje, se izvajajo v skladu s standardom upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 in
standardom poslovne odličnosti ISO 9001:2007.
In to je njena konkurenčna prednost, saj podjetjem zagotavlja obvladovanje vrste tveganj, ki
bi jim bili drugače izpostavljeni njihovi podatki.
Pa ne samo to. e-Sef Server Backup se izvaja v
Sloveniji, pod slovensko zakonodajo, ki je veliko
bolj striktna kot zakonodaja v drugih državah.
Prednost je tudi to, da je podatkovno središče,
kjer se izvajajo storitve e-SeF, kot edino v Sloveniji usklajeno z zahtevami ZVDAGA in Upravnega območja za varovanje tajnih podatkov.

Kako deluje eSeF Server Backup?

Dejstvo, da danes podjetja več denarja namenimo varovanju naprav, kot pa je cena
same naprave, sploh več ne preseneča. Podatki so namreč vredni več kot denar, saj v veliki meri odražajo celoten posel, oziroma bistvo naše organizacije.
V podjetju SIMT, d. o. o., so organizacijam za zavarovanje strežniških podatkov ponudili storitev
eSeF Server Backup. “Pa kaj,” boste mogoče rekli, “še ena iz množice storitev, ki jih dobite na
svetovnem spletu za nekaj evrov na mesec.”
Vendar ne sklepajte prenaglo. e-Sef je več kot
storitev, ki kopira vaše podatke. Ne samo, da te-
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Z uporabo eSeF Server Backup si zagotovite kar
tri varnostne kopije podatkov, ki se nahajajo na
oddaljenih lokacijah v Kopru, Grosuplju in Mariboru. V posebej varovanih podatkovnih središčih.
S to storitvijo odpravite zahteve po lastnem osebju in naložbah v tehnologije in znanje, kar
pomeni znižanje stroškov lastništva in ker je vse
skupaj na voljo za fiksno mesečno ceno, si poenostavite še obvladovanje stroškov za IT.
Server Backup ne zahteva posebnega znanja.
Ko na strežnik namestite odjemalca, ta poskrbi
za prenos vseh datotek, imenikov, programov in
celo nastavitev operacijskega sistema, ki jih
želite varnostno shranjevati. Ob nadaljnji uporabi se prenašajo samo spremembe v podatkih
oziroma novi podatki, kar omogoča učinkovito
delovanje tudi na počasnejših internetnih povezavah. eSeF Server Backup poleg izvajanja varnostnega shranjevanja omogoča enostavno
vračanje varnostnih kopij podatkov v strežnik.
Ob izgubi podatkov ali okvarah strežnika lahko
sami izberemo ali poiščemo datoteko, mapo ali
celoten imenik, ki ga želimo spet uporabljati.
Zakaj potrebujem eSeF Server Backup
Storitev eSeF Server Backup zagotavlja varovanje podatkov v enem najbolj varnih in zmogljivih
podatkovnih središč v državi.

Odlike storitve eSeF Server Backup:
• Hitra in enostavna namestitev in uporaba  
• Prilagajanje potrebam uporabnika in
organizacije

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.

• Možnost
avtomatizacije
varnostnega
shranjevanja
• Možnost verzijskega shranjevanja dokumentov - 10 verzij
• Varnostno shranjevanje do 10 strežnikov
• 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
• Varovanje podatkov za fiksno mesečno ceno,
brez skritih stroškov

Kako do storitve eSeF Server Backup?
Če se tudi vi želite naročiti na storitev eSeF Server Backup, bo najbolje, da izpolnite obrazec za
registracijo, ki ga najdena na spletni strani www.
serverbackup.si (www.esef.si).
V roku od enega do dveh dni nato na elektronski naslov prejmete sporočilo z registracijsko
šifro. V istem sporočilu dobite tudi povezavo na
spletno stran za vnos registracijske šifre.
Po vnosu registracijske šifre vas sistem preusmeri na obrazec za vnos uporabniškega imena
in gesla. Na osnovi vnesenih podatkov sistem
izdela uporabniški program, ki je za vsakega uporabnika unikaten.
Program se bo naložil v računalnik, po prenosu
programa pa se bo začela vodena namestitev.
Ko je program enkrat nameščen, lahko takoj
začnete z varnostnim shranjevanjem.
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