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Alphaduct zálohuje do cloudu
s technologií Acronis
Alphaduct, a. s., patří k významným českým investičním
společnostem. Svým klientům nabízí manažerské služby
v oborech jako HR, ICT, office management nebo finančního
řízení. Mezi její nejvýznamnější klienty patří společnosti
Dermacol, Axigon či Karlovarská Korunní.

ušetří i nemalé množství peněz. Dalším argumentem
pak byla kompatibilita, která umožňuje instalaci systému na Windows, Linux i OS X a bezpečný provoz
zajištěný patentovanou technologií Acronis AnyData
Engine. Ve prospěch tohoto řešení hovořil také fakt,
že systém umožňuje přímé napojení na hypervizor
VMware nebo Hyper-V a agentové zálohování Exchange, Active Directory nebo SQL.
Právě díky možnosti agentového zálohování přímo
z operačního systému může Alphaduct zálohovat ve
flexCloudu, přestože jejich infrastruktura běží na
veřejném cloudu. Díky tomu bylo možné zálohování
sjednotit pod jednu konzoli, ve které jsou vidět jak
virtuální servery v původním cloudovém řešení, tak
fyzická zařízení umístěná na jednotlivých pobočkách. Veškerá data se tak zálohují na disková pole
zákazníka, odkud jsou replikována do cloudového
úložiště flexCloud Backup. Do jediného řešení pod
jednou licencí se tedy vešly vServery na pronajímané
infrastruktuře, fyzické a virtuální servery na vlastní
infrastruktuře, a dokonce i počítače vedení
společnosti.

Přínosy

Výzvy: Citlivá data v bezpečí
Není žádným tajemstvím, že ve společnostech, které se
věnují výrobě a obchodu, se často vyskytují značně citlivá data. Ať už jde o výrobní procesy, osobní údaje zaměstnanců či informace shromážděné o zákaznících.
Jsou to informace, které se nesmějí dostat k nepovolaným rukám anebo zmizet v nenávratnu. Stačí jeden neopatrný krok, jeden „nakažený“ e-mail a škody mohou
jít do milionů. Nezbytný předpoklad efektivní ochrany
dat představuje samozřejmě jejich správné zálohování,
které musí splnit řadu náročných požadavků. Společnost Alphaduct proto hledala řešení nejlépe vyhovující
vysokým nárokům na zálohování svých dat.

Jednoduché a kompatibilní řešení
Zákazník nakonec nasadil řešení flexCloud Backup od
firmy LaConex postavené na technologii Acronis. Společnost LaConex poskytuje prostřednictvím své cloudové divize flexCloud řešení, která firmám i soukromým osobám poskytují zabezpečení jejich citlivých
dat. Kromě toho nabízí také řadu dalších služeb v oblasti IT včetně hostingu, správy serverů a návrhů
a realizací kompletní IT infrastruktury.
Výhodou řešení flexCloud Backup je, že nevyžaduje
nákup drahého IT vybavení, a klient tak kromě času

Řešení postavené
na technologii
Acronis přineslo
bezpečné uložení dat
v cloudu i lokálně
a jejich rychlou
obnovu v případě
potřeby.

Nové řešení ochrany podnikových dat přineslo společnosti Alphaduct bezpečné uložení dat v cloudu i lokálně, rychlou obnovu dat v případě potřeby a snadnou
obsluhu včetně možnosti administrace na dálku. Technologie Acronis tak poskytuje klíčovou obranu před
následky napadení malwaru či ransomwaru a díky
rychlému nasazení, cenové efektivitě a flexibilitě nabízí příznivé celkové náklady na vlastnictví.
Cloudové řešení flexCloud je důkazem toho, že zákazníci nemusejí nakupovat drahé vybavení, aby udrželi svůj podnik v bezpečí. S řešením postaveným na
technologii Acronis o svá data nepřijdou a v případě
potřeby je mohou kdykoliv snadno obnovit, a to v poměrně krátkém čase. I proto jim divize flexCloud nabízí kromě stabilního systému také helpdesk, který
v případě problémů zareaguje a nabídne vhodné
řešení.
„Jako ředitel společnosti musím často dělat rozhodnutí, která ovlivňují výkon zaměstnanců i běh samotné
společnosti na denní bázi. Není jednoduché se správně
rozhodnout, a proto musím brát v potaz všechny
aspekty, které běžného zaměstnance leckdy ani nenapadnou. Je pro mě důležité volit taková řešení, která
perfektně pokryjí naše požadavky, jsou efektivní a pozitivně ovlivňují ekonomiku společnosti. Jsem přesvědčený, že navázání spolupráce s flexCloudem bylo přesně tím dobrým rozhodnutím, které přispěje ke správnému fungování naší společnosti za všech okolností.
Ceníme si skvělého poměru mezi kvalitou a cenou
řešení, ale ze všeho nejvíc pro nás znamená flexibilita
a vstřícnost, kterými se lidé z flexCloudu vyznačují,“
řekl Miroslav Havel, výkonný ředitel společnosti
Alphaduct, a. s.
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