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Popoln izbor rešitev za shranjevanje in varnost podatkov

Specialist za varnost podatkov

..Dejstvo je, da se pri Kotarju dobro razumejo na diske in naprave za shranjevanje, saj imajo z njimi opravka vsak dan in so vodilni
ponudnik reševanja podatkov pri nas. Na podlagi izkušenj in izobraževanj, vedo kateri diski oziroma rešitve so najbolj zanesljive..

Če iščete ponudnika z bogatimi izkušnjami in z
mnogo referencami malih in srednjih podjetij,
bo Kotar najboljša izbira. Vsaki stranki, naj bo
posameznik, podjetje, vladna ali izobraževalna
ustanova, svetujejo izbiro optimalne rešitve,
tehnično, zmogljivostno in vrednostno.

Kotar svetuje
Glede na Kotarjeve izkušnje, so trdi diski
Seagate v vsamem vrhu zanesljivosti in zmogljivosti, zato njihove rešitve toplo priporočajo.
Seagate namreč posveča posebno pozornost
zunanjim diskom in NAS napravam za
prenašanje, shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov. Njihova ponudba obsega napredne rešitve družin FreeAgent, Replica, BlackArmor. Potrudili so se, da je uporaba Seagate diskov in NAS naprav prijazna in enostavna za uporabnika, hkrati pa nudi vrhunsko zmogljivost,
zanesljivost in možnosti.
Seagate Replica
Novost na našem trgu je preprosta, a učinkovita
rešitev za popolno in avtomatsko varnostno
kopiranje diska Seagate Replica, ki naš/e PC/je
varuje pred okvaro strojne opreme ali operacijskega sistema ter pred izbrisom pomembnih
podatkov po pomoti. Replica 500GB je privlačne
oblike, je prenosna, ne potrebuje dodatnega
napajanja, priloženo pa ima tudi »docking«
postajo, ki omogoča enostavno priključitev in
Storitve:
• Svetovanje in načrtovanje optimalne
rešitve za shranjevanje, varnost in zaščito
podatkov ter optimalno delovanje
• Priprava, konfiguriranje in priključitev izbrane opreme
• Podpora, vzdrževanje, optimizacija in
nadzor IT opreme oz. omrežja pri stranki
ali na daljavo
• Popolne migracije podatkov, programov in
nastavitev iz obstoječe opreme na novo
• Presnemavanje podatkov, izdelava “slik”
diskov, arhiviranje podatkov
• Izdelava in hranjenje varnostnih kopij
podatkov
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odstranitev brez nadležnega pretikanja kablov.
Replica že vsebuje vse kar potrebujemo: brez
nameščanja, vse kar moramo narediti je, da
povežemo »dock« postajo s PC ali prenosnikom,
kliknemo OK in Replica že deluje.
Prednost Replice je v tem, da kopijo oz. “sliko”
našega diska ustvari popolnoma samostojno,
nato pa stalno spremlja vse spremembe in jih
shranjuje. Omogoča popolno obnovitev sistema ali pa obnovitev samo določene datoteke!
Seagate FreeAgent in BlackArmor
Če razmišljamo o shranjevanju naših podatkov,
so odlična izbira zunanji diski in NAS družin
FreeAgent in BlackArmor, saj so preprosti za uporabo, a zares zmogljivi. Tudi te rešitve vsebujejo
programsko opremo za varnostno kopiranje.
O&O Software
Pomemben del optimalne rešitve je tudi programska oprema, zato pri Kotarju uporabljajo in
zastopajo profesionalno programsko opremo
O&O Software, ki vsebuje rešitve za optimizacijo
delovanja, varnost podatkov, obnovo podatkov,
migracijo, centralizirano upravljanje in nadzor delovanja - za delovne postaje, strežnike in omrežja.
V času prehoda na nov operacijski sitem Windows 7 je posebno aktualen »O&O Migration Kit
for Windows 7«, ki omogoča popoln prenos oz.
migracijo programov, iger, podatkov, nastavitev
z Windows 2000/XP/Vista na Windows 7. Pripravili so tudi več paketov rešitev, ki poskrbijo za
nemoteno in optimalno delovanje računalniške
opreme. Te pakete rešitev lahko tudi najamete!
Ponudbo nadvse koristnih orodij zaokrožuje
programski paket O&O BlueCon, ki je namenjen
podjetjem oz. mrežnemu okolju. O&O BlueCon
je pravi blagoslov za sistemske administratorje,
saj omogoča centraliziran nadzor, spremljanje
in odpravo napak računalnnikov v omrežju.
Množica možnosti
V podjetju Kotar torej nudijo celotno paleto
rešitev, od enostavnih za domačo uporabo, do
profesionalnih in kompleksnih za najzahtevnejše
stranke. Te rešitve so USB spomin za prenašanje
podatkov (običajni in z zaščito), zunanji trdi diski vseh velikosti (običajni in z zaščito), mrežni
diski in NAS strežniki, namenski datotečni

strežniki in strežniki za varnostno kopiranje ter
repliciranje, diskovna polja, RDX sistemi, LTO
enote in knjižnice, shranjevanje in repliciranje
podatkov na oddaljeni lokaciji. Rešitve gradijo
izključno na strojni opremi priznanih vodilnih
proizvajalcev Seagate, Synology, QNap, EMC,
Actidata, Intel, Dell, HP in IBM.
UPS
Za vsako rešitev, ki uporablja električno napajanje, predlagajo uporabo UPS. Kvaliteten UPS
poleg tega, da omogoča delovanje in/ali
pravilno izključitev ob izpadu elektrike, varuje
tudi pred napetostnimi nihanji, preobremenitvami, motnjami ... Kvalitetna UPS naprava omogoča učinkovito komunikacijo s klientom (PC, NAS, strežnik), spremljanje in nadzor
delovanja. Strankam nudijo optimalno izbiro
UPS naprave proizvajalcev APC, Dell, Eaton,
Infosec, Microdowell, Socomec, glede na
potrebe in želje. 
(P. R.)
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