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PREDSTAVITEV

Kotar

Rešitve za shranjevanje podatkov
..Kotarjevi strokovnjaki premorejo bogate izkušnje in obsežno znanje o diskih in napravah za shranjevanje podatkov, zato so danes eden
uspešnejših in bolj uveljavljenih ponudnikov storitev reševanja podatkov v Sloveniji..

Takšno znanje in izkušnje pa bi ostalo brez pomena, če bi ga zadržali zase, zato so se na podlagi želja strank odločili, da svoje znanje delijo in
uporabnikom omogočijo optimalne načine shranjevanja in varnostnega kopiranja podatkov.
Edino tako lahko zagotovimo, da do zelo tvegane situacije izgube podatkov ne pride (npr. kraja, napaka v strojni opremi, odpoved diska, odpoved krmilnika, napaka v programski opremi,
okužba z virusom, izbris pomembnih datotek
po pomoti, požar, poplava ...).
Roko na srce, podatki so danes več vredni kot
denar oziroma lahko ti dve valuti enačimo.
Morebitna izguba dragocenih podatkov namreč zelo verjetno vodi v velik izpad dohodka, lahko več tisoč evrov na dan. Nekateri podatki so lahko za posameznika ali podjetje tako rekoč neprecenljivi! Strokovnjaki tudi ugotavljajo, da 60 % podjetij, ki izgubi podatke,
propade v pol leta po izgubi!
Pri Kotarju največ pozornosti posvečajo rešitvam
za majhna in srednja podjetja (SMB), pa tudi za domače pisarne in posameznike (končne kupce).
Poleg varnostne kopije podatkov doma ali v
podjetju je ključnega pomena za učinkovito zaščito podatkov tudi kopija le-teh na oddaljeni
lokaciji. To je npr. medij tračne enote, zunanji
disk ali pa vse bolj priljubljeno varnostno shranjevanje podatkov na oddaljeni lokaciji preko
internetne povezave, tj. v oblaku.
Svojim strankam nudijo obsežno izbiro NAS mrežnih diskov v namizni in rack izvedbi, zunanjih diskov, prenosnih diskov, USB ključkov, diskov in USB
ključkov z enkripcijo, vodilnih proizvajalcev, oddaljeno varnostno shranjevanje podatkov preko internetne povezave ter napredne rešitve po meri.
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Tudi na tem področju gre strojna oprema z roko
v roki s programsko, saj slednja omogoča optimalno shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov, optimizacijo delovanja naprav in varno
brisanje občutljivih datotek.

Kotar svetuje
Za optimalno shranjevanje in varnostno kopiranje
podatkov priporočajo (in za to se njihove stranke
tudi največkrat odločijo) našim potrebam ustrezno t. i. NAS napravo (mrežno diskovno napravo). V
njihovem Centru rešitev za shranjevanje podatkov
nudijo napredne izdelke vodilnih proizvajalcev, ki
se odlikujejo po naslednjih lastnostih:
• so visoko zmogljive, razširljive in
prilagodljive,
• omogočajo vgradnjo od 1 do 10 diskov (do
20 TB),
• omogočajo visoko hitrost branja in zapisovanja (115 MB/s branje, več kot 100 MB/s zapisovanje v RAID 5 polju),
• ohranijo visoko prepustnost pri hkratnem
streženju več uporabnikov,
• podpirajo do 256-bitno AES šifriranje
podatkov,
• omogočajo združevanje mrežnih povezav
za večjo prepustnost.
Vrhunska zasnova ponudbe omogoča tiho delovanje in varčevanje z energijo ter migriranje
RAID polja in dodajanje diskov med delovanjem, kar poskrbi za kar najkrajše prekinitve
delovanja. Rešitve imajo vgrajen zmogljiv pro-

cesor, možna pa je tudi nadgradnja pomnilnika. Poleg kvalitetne opreme se poleg prileže še
obsežen nabor aplikacij in funkcij za poslovne
potrebe, vključno z izmenjavo podatkov med
različnimi platformami, integracijo s storitvami
Windows ADS, šifriranim strežnikom FTP, poslovnim e-poštnim strežnikom, spletnim strežnikom, rešitvijo za opazovanje in nadzor poslovnih prostorov, skupno uporabo tiskalnikov
USB in celovito rešitvijo za varnostno kopiranje, ki pomaga zavarovati pomembne poslovne podatke. Kotarjevi napredni izdelki imajo že
vgrajeno požarno pregrado, ki administratorjem dopušča določanje, katere storitve ali IP
naslovi lahko dostopajo do naprave, s čimer se
preprosto prepreči nezaželen dostop. Varovanje pred nepooblaščenim dostopom izboljša
tudi blokiranje IP naslova po določenem številu neuspelih poskusov prijave.
Seveda poleg NAS naprav pri Kotarju nudijo
tudi ostale, zgoraj navedene strojne in programske rešitve.
Kotarjevi strokovnjaki nam svetujejo o izbiri optimalne rešitve za nas ter nudijo popolno podporo
in storitve kot npr. namestitev in konfiguriranje
izbrane naprave, optimizacijo delovanja, vzdrževanje in tehnično podporo na vašem naslovu (po
dogovoru). Poleg naprav za shranjevanje lahko
za nas izberejo tudi ustrezno mrežno opremo in
brezprekinitveno napajanje (UPS), ki omogoča
uporabo vseh možnosti, ki jih napredne naprave
za shranjevanje ponujajo. 
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