Pomóż swoim klientom
zabezpieczyć dane
i lepiej nimi zarządzać

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH TO KRYTYCZNY ASPEKT DZIAŁANIA KAŻDEJ FIRMY
Pełna ochrona wszystkich danych jest coraz trudniejsza. Przybywa więcej danych, aplikacji, urządzeń i użytkowników. Powstaje pytanie czy w
firmie zostały należycie zabezpieczone komputery i laptopy? Czy administratorzy IT są świadomi panujących zagrożeń i podatności topowych
systemów klienckich? Proponujemy rozwiązanie które zabezpieczy dane przed niepożądanym działaniem Ransomware. Retention Lock, Globalna Deduplikacja i wiele innych funkcjonalności dostępnych w jednej konsoli pozwala na efektywne i proste zarządzanie danymi w środowisku
klienta.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO OCHRONY DANYCH
Dell EMC IDPA (Integrated Data Protection Appliance) to kompleksowe rozwiązanie oferujące kompletny backup, replikację, deduplikację, przywracanie, odtwarzanie, wyszukiwanie, raportowanie i analizę (Search, Reporting and Analytics), współpracę z chmurą (Cloud Disaster Recovery) i
długotrwałą retencję danych w jednym urządzeniu. Wyzwaniem jest dostarczenie holistycznej ochrony danych, która pozwalałaby przezwyciężyć
trudności wynikające z rozdrobnionego środowiska IT. Dlatego też DELL EMC zintegrowało w jednym urządzeniu kompletne rozwiązanie ochrony
danych.

TWOI KLIENCI OTRZYMAJĄ OD NAS BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ŚRODOWISKA BACKUP
Nasza darmowa oferta analizy środowiska weryfikuje m.in.: wydajność rozwiązania, efektywność kosztową, wpływ pracowników na wydajność
systemu.Wszystko po to, by wykryć potencjalne niebezpieczeństwa i skutecznie im zapobiegać. O właściwy przebieg analizy dbają wykwalifikowani eksperci S4E Dell EMC z obszaru backup. Wesprzemy Cię w całym procesie realizacji projektu od zainicjowania go z klientem poprzez sizing,
wdrożenie, a nawet szkolenie stanowiskowe dla administratorów klienta.
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PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY
• Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i zapisanie jej na dysku
• Prosimy o wysłanie ankiety na adres samuel.romanski@s4e.pl lub do Państwa opiekuna
• Nasz ekspert skontaktuje się z Państwem w ciągu 72 godzin od otrzymania dokumentu
• Nastąpi przygotowanie do darmowego audytu, po którym otrzymacie Państwo raport

ANKIETA
CZY KLIENT STOSUJE ROZWIĄZANIE DO OCHRONY URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH?
........................................................................................................................................................................................................................................................................

JAKIE NARZĘDZIE/A LUB ROZWIĄZANIE STOSUJE?
........................................................................................................................................................................................................................................................................
łączonej ankiety

CZY KLIENT ROZWAŻA OCHRONĘ INNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
(NP. VMWARE, HYPER-V, MSSQL)?
........................................................................................................................................................................................................................................................................

CZY KLIENT DOŚWIADCZA NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DOTYCHCZASOWEGO
ROZWIĄZANIA? (NP. UBOGI USER INTERFACE KONSOLI, BRAK WSPARCIA DLA KONSOLI ETC)
........................................................................................................................................................................................................................................................................

PROSZĘ O PODANIE W KLIKU ZDANIACH, CO POWINIEN POSIADAĆ OBECNY LUB NOWY SYSTEM
BACKUP, ABY W PEŁNI SPEŁNIAŁ PAŃSTWA OCZEKIWANIA? CO PAŃSTWA ZDANIEM JEST
KLUCZOWEGO DLA JEGO DZIAŁANIA I DECYDUJE O JEGO WYBORZE?
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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