
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Nie musisz wykonywać żadnych czynności - 
kopie zostaną automatycznie przygotowa-
ne, zabezpieczone i wysłane na wirtualny 
dysk.

ERGONOMIA I SKALOWALNOŚĆ

Aż 25 GB bezpiecznej powierzchni dyskowej w chmurze 
z możliwością jej zwiększenia. Jedno lub kilka indywidu-
alnych kont dostępowych.

PEWNOŚĆ
Proces tworzenia kopii jest w pełni automa-
tyczny i monitorowany. W przypadku błędów 
lub problemów technicznych niezwłocznie 
otrzymasz  powiadomienia.   

BEZPIECZEŃSTWO

Twoje dane zabezpieczamy 
w tym samym miejscu, z którego 
korzystają największe banki 
i operatorzy telekomunikacyjni.

NISKI KOSZT USŁUGI

www.proteuss.com.pl

VRBACKUP TO USŁUGA WYKONYWANIA 
WIRTUALNEJ KOPII BEZPIECZEŃSTWA

NIE TRAĆ DANYCH - SĄ ONE PODSTAWĄ TWOJEGO BIZNESU

Pełne wykonanie pojedynczej kopii 
bezpieczeństwa to koszt 1,75 zł brutto. 

Szczegóły oferty: 18 442 04 05 w.12 lub 666 014 250   



JAK TO DZIAŁA? KORZYŚCI KOSZTY

* można zmienić podane wielkości i zwiększyć 
przydział – na podstawie rekalkulacji oferty

Jednorazowa opłata startowa 
162 zł netto za lokalizację 
(instalacja oprogramowania do 
przygotowywania i przesyłania 
kopii do chmury, przygotowa-
nie harmonogramów, urucho-
mienie usługi, itp.).

Roczna opłata abonamentowa 
przy zachowaniu warunków 
bazowych - 519 zł netto (to 
tylko 1,38 zł netto za wykona-
nie i utrzymanie w powyższy 
sposób każdej kopii bezpie-
czeństwa)

Specjalnie przygotowane 
oprogramowanie kompresuje 
dane w plikach i codziennie 
wysyła je na wirtualny dysk 
w chmurze.
 
Serwer wirtualny przechowu-
je aż 10 kopii wstecz (jedna na 
każdy dzień, po dziesięciu 
dniach najstarsze dane są 
nadpisywane).

Dodatkowo co miesiąc (przez 
cały rok) tworzone jest jedno 
archiwum miesięczne  (prze-
chowujemy aż 12 takich kopii 
bezpieczeństwa).

Jedno konto dostępowe*, które można 
skonfigurować na kilku stanowiskach 
(pod warunkiem dostępności zasobów 
dla wszystkich użytkowników usługi).

Aż 25GB powierzchni dyskowej* na  dane 
Twojej firmy.

Automatyzacja procesów wykonywania 
bieżącej kopii bezpieczeństwa.

Monitoring realizacji backup’u – tj. 
informacja e-mail lub SMS w przypadku 
braku wykonania kopii (np. na skutek 
braku dostępu do Internetu podczas 
próby przesłania archiwum)
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