»

PREDSTAVITEV

Si Splet d. o. o.

Kako pa vi hranite svoje spomine?
..Nekaj uporabnih nasvetov, ki jih velja upoštevati pri izbiri ponudnika oblačnih storitev..

Začetki oblačnega shranjevanja segajo v 60. leta
prejšnjega stoletja. Vse do danes so različni ponudniki razvijali, izboljševali in nadgrajevali različne produkte za shranjevanje pomembnih datotek, slik in video posnetkov ter ostalih dokumentov. Danes tako najdemo kar nekaj ponudnikov oblačnih storitev in pri odločitvi, katerega izbrati, vlogo igra kar nekaj dejavnikov.

Pozanimajte se o ponudniku
Na tako močno nasičenem trgu je dobro, da se
pred nakupom storitve pozanimamo o ponudniku, ki mu bomo zaupali vse svoje podatke.
Dobro je vedeti, katere vse storitve ponuja, kako zaščiti vaše podatke, kakšen sloves ima podjetje in kaj se zgodi v primeru vdora v njihov
sistem. Pomembno je, da se ne osredotočamo
le na ceno, ampak vzamemo v obzir vse od
zgoraj naštetega.

Kaj vse mi ponujajo?
Dobro je vedeti, kaj točno ponuja določeno
podjetje. Ali moram ročno opravljati backup
podatkov ali to opravlja program sam? Koliko
prostora za shranjevanje imam? Ali lahko do
svojih podatkov dostopam tudi prek interneta?,
Kako dobro so zaščiteni centri, kjer so shranjeni

moji podatki? Se podatki shranjujejo le na eni ali
več lokacijah? Lahko do podatkov dostopam le
z računalnika ali tudi prek mobilnega telefona?
Kako hitro lahko obnovim svoje podatke v primeru izgube? To je le nekaj vprašanj, ki si jih moramo postaviti ob izbiri ponudnika oblačnih
storitev.

Zakaj sploh potrebujem
oblačno shranjevanje?
Veliko ljudi misli, da ne potrebujejo oblačnega shranjevanja. Vse dokler ne pride do katastrofe in se izgubijo pomembni podatki, slike,
video posnetki ter ostali dokumenti. Ste že
kdaj ponesreči polili računalnik? Vam je morda prenosnik padel na tla? Ste ponesreči izbrisali dokument, ki ga potrebujete? Se vam je
pokvaril računalnik in niste uspeli rešiti podatkov? So vam ukradli prenosnik, mobilni telefon ali pa tablico? Ste morda imeli virus, ki
vam je zaklenil podatke? Vse to in še marsikaj
se lahko zgodi našim podatkom. Če jih imamo
ustrezno shranjene v oblaku, jih lahko le z nekaj kliki obnovimo.

Si Splet svetuje
Poleg ustrezne protivirusne zaščite vam pri

podjetju SI Splet d. o. o. svetujemo uporabo
produkta Xopero Cloud Personal. Shranjevanje v oblaku s pomočjo Xopera je uporabniku
prijazno, saj Xopero opravi vse namesto vas.
Produkt ponuja kar nekaj zanimivih in uporabnih funkcij: backup se izvaja avtomatsko
(sami izberete časovni okvir); do podatkov
lahko dostopate iz katerekoli naprave (kompatibilen je tako z Android kot tudi iOS mobilnimi napravami), kjer imate nameščen program; v primeru izgube podatkov za njihovo
obnovitev potrebujete le nekaj klikov; njihovi
podatkovni centri se nahajajo v Evropi (to pomeni, da so v skladu z GDPR), vaši podatki pa
so shranjeni na dveh lokacijah; podatki so šifrirani s pomočjo AES 256 CBC, kar zagotavlja
najvišjo možno zaščito. Poleg tega, da ponuja
močno zaščito za vaše podatke, je tudi cenovno dostopen in ugoden.
V današnjem času, ko se velik del našega življenja odvija digitalno, je dobro, da imamo
naše slike, video posnetke in pomembne dokumente zaščitene in shranjene tudi nekje v
oblaku. Tako bomo v primeru nesreče z računalnikom, prenosnikom, mobilnim telefonom
ali tablico vedno lahko dostopali do svojih
podatkov.
(P. R.)

VSE DATOTEKE NA ENEM MESTU

NAJBOLJŠA NALOŽBA V PRIMERU VIRUSA

Dostopajte do svojih podatkov, kjerkoli na svetu,
na varen in lahek način:
- z uporabo mobilne aplikacije (na voljo za Android/iOS),
- prijavite se v svoj račun preko spletnega brskalnika
- naložite Xopero program na katerokoli napravo.
Vse to vam omogoča dostop do podatkov 24/7/365.

Za zagotavljanje maksimalne zaščite Xopero uporablja
algoritem AES 256, za enkripcijo podatkov.
Je eden najvarnejših algoritmov na svetu. Med drugimi
ga uporabljajo banke za zagotavljanje varnih transakcij ter
NSA (the National Security Agency) za zaščito
strogo varovanih dokumentov.

ŠIFRIRANJE MOBILNIH NAPRAV

ZAŠČITENI PODATKOVNI CENTRI

Ste se kdaj vprašali kaj se zgodi z vašimi podatki,
če izgubite mobilni telefon ali vam ga ukradejo?
Mi poznamo odgovor.
Zato vam ponujamo Xopero Mobile - šifriranje in backup
podatkov za vaše Andorid in iOS mobilne naprave.

Vaši podatki, bodo shranjeni v naših močno zaščitenih
podatkovnih centrih v Nemčiji in na Poljskem.
Vsi centri so zgrajeni v okolju, kjer je infrastruktura
prilagojena IT tehnologiji. To nam omogoča najboljšo
zaščito za vaše podatke.
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