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PREDSTAVITEV

eSef

Zunanje izvajanje informacijskih storitev
..SIMT s storitvami eSef naročnikom zagotavlja, da svoje kritične podatke in digitalne poslovne vsebine varujejo v skladu z najboljšimi
praksami na področju tehnologij, organizacijskih pristopov in poslovne etike..

PC Backup
Storitev PC Backup zagotavlja enostavno varnostno shranjevanje katerihkoli podatkov na
namiznem ali prenosnem računalniku. PC Backup je namenjen uporabi v domačih pisarnah in
v podjetjih, ki nimajo strokovnih kadrovskih in
finančnih virov za varnostno shranjevanje ali pa
v tistih podjetjih in organizacijah, kjer želijo varnostno shranjevanje podatkov v službenih osebnih računalnikih bodisi izboljšati bodisi poenostaviti in poceniti. Je odlična rešitev za intelektualne in informacijske delavce, ki so poklicno odvisni od digitalnih vsebin.

Server backup
Storitev Server Backup skrbi za to, da se poslovni
podatki, ki se hranijo na strežniški infrastrukturi, ne
izgubijo več. Server Backup organizacijam zagotavlja zmanjšanje poslovnih tveganj, izboljšanje
obvladovanja podatkov ter optimizacijo naložb v
nove tehnologije in strokovno osebje. Storitve
Server Backup v povezavi z ostalimi naprednimi
storitvami podjetja SIMT na področju obvladovanja podatkov organizacijam omogočajo dolgoročno
varno poslovanje ter zmanjšanje tveganj.
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S-drive

S-drive je storitev, ki uporabnikom zagotavlja osebni trdi disk na internetu. Gre za shrambni prostor,
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kamor uporabnik shranjuje datoteke in mape. Do
datotek na S-drivu uporabniki dostopajo na enak
način kot do trdega diska v svojem osebnem
računalniku. Z uporabo storitve S-drive se uporabniki izognejo tveganjem izgube podatkov na trdem disku, ključu USB ali na optičnih nosilcih in si
zagotovijo stalno dostopne vsebine iz svojega ali
kateregakoli drugega računalnika. S-drive ponuja
prilagojena orodja za obvladovanje shranjevanja,
ki uporabnikom omogočajo enostavno organizacijo shranjenih vsebin ter določanje ravni souporabe shranjenih datotek.

E-hramba ZVDAGA
Storitve eSef za varno hrambo digitalnih vsebin so
usklajene z Zakonom o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter z Zakonom o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (ZVDAGA). Storitve E-hramba so akreditirane s strani Arhiva Republike Slovenije.

E-monitoring
Storitev centraliziranega nadzora in spremljanja
delovanja gradnikov informacijske tehnologije
(IT) omogoča celovito upravljanje in zagotavljanje razpoložljivosti in zmogljivosti delovanja
storitev IT. Delovanje informacijskih storitev se
spremlja v realnem času na enem mestu, kar
omogoča enostavno odkrivanje vzrokov za ne-
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E-zajem
Storitev digitalizacije analognih vsebin E-zajem je
usklajena z veljavno arhivsko zakonodajo. Storitev
je izjemno prilagodljiva in naročnikom omogoča
znižanje stroškov upravljanja s tekočim in arhivskim papirnim gradivom. Naročnikom omogočamo
najem informacijske opreme pa tudi kadrovskih virov, ki na lokaciji naročnika izvajajo zakonsko
skladne procese digitalizacije.

E-log
Storitev E-log je namenjena prenosu hrambe varnostnih dogodkov v zunanje okolje. S tem se bistveno zmanjša nivo notranjih groženj, s katerimi se
srečujejo vsa velika okolja. Delovanje takega sistema je neodvisno od notranjih virov in je dostopno
samo pooblaščenim osebam, zadolženim za varnostno področje. Storitev izpolnjuje najvišje standarde varovanja dogodkov, saj se v skladu s politiko hrambe dogodki zapisujejo na WORM medije,
ki onemogočajo prepisovanje in spreminjanje zapisov v okviru roka hrambe.
V prihodnjih številkah revije Računalniške novice si
bomo pobližje ogledali posamezne segmente IT
storitev podjetja SIMT, zato jih ne zamudite.  (P.R.)

PC Backup: Varnostno shranjevanje podatkov v osebnih računalnikih.
Server Backup: Varnostno shranjevanje podatkov v strežnikih.
S-drive: Shranjevanje in souporaba digitalnih vsebin.
E-hramba: Varna hramba elektronske dokumentacije v skladu z ZVDAGA.
E-zajem: Digitalizacija analognih gradiv.
Arhiv e-pošte: Arhiviranje elektronske pošte.
E-projekti: Elektronsko obvladovanje projektov.

www.simt.si

»

delovanje informacijskih storitev, samodejno
odpravljanje in eskaliranje napak ter proaktivno
odkrivanje ozkih grl.
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