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Množství firemních dat rychle roste a jejich ztráta  

je nepříjemným problémem. Obnova důležitých firemních 

dat v případě jejich náhodné ztráty, lidské chyby  

nebo kybernetického útoku je zásadním úkolem všech  

IT oddělení. A právě zde pomáhá Workplace Hub. 

Poskytuje řadu základních řízených IT služeb (Managed 

IT Services), díky kterým se můžete v klidu zaměřit na jiné 

důležité úkoly. Naše služba Správa ukládání a zálohování 

(Storage and Back-up Management) zajišťuje ochranu 

všech dat zadaných nebo zpracovaných prostřednictvím 

Workplace Hub. Jakákoliv potenciální ztráta je tak 

minimalizována, díky čemuž se nemusíte bát o svá data. 

Jak Workplace Hub pomáhá?
–  Udržuje produktivitu zaměstnanců

a schopnost firmy generovat příjmy.

– Udržuje dobré jméno vaší firmy u zákazníků a partnerů.

– Zajišťuje dodržování průmyslových předpisů.

–  Pomáhá předcházet ztrátám, které vám může

způsobit konkurence.

–  Má flexibilní skladovací kapacitu, která se přizpůsobí

vašim individuálním potřebám.

– Díky špičkové technologii serverů HPE zajistí

efektivní chod firmy.

Klíčové vlastnosti 
–  kompletní řízení životního cyklu dat včetně infrastruktury

pro ukládání dat, obnovy po havárii a ochrany dat

– flexibilní ukládání dat na základě vašich potřeb

– to nejlepší z cloudu a on premise řešení

– vhodná úroveň šifrování dat zajišťující soulad s předpisy

– zahrnuje každodenní zálohu po dobu až 14 dnů zpětně

– flexibilní plánování záloh, které konfiguruje Konica Minolta

–  v případě selhání systému nebo ztráty dat lze platformu

snadno obnovit

–  využívá nejmodernější bezpečnostní algoritmy

pro šifrování/dešifrování

–  datové centrum je v souladu s certifikátem

ISO/IEC 27001:2005

–  splňuje požadavky Obecného nařízení

na ochranu osobních údajů (GDPR)

– rychlý, spolehlivý a flexibilní přístup k datům

s nejvyšší dostupností datového centra
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ZAMĚŘTE SE NA VĚCI, KTERÉ JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ, 
A MY SE POSTARÁME O SPRÁVU VAŠEHO IT. 

ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU 
A OCHRANA DAT

SPRÁVA UKLÁDÁNÍ  
A ZÁLOHOVÁNÍ

INSTALACE  
A PODPORA ON SITE 

PRŮBĚŽNÁ  
PROAKTIVNÍ SPRÁVA 

PROFESIONÁLNÍ  
IT SLUŽBY

HELPDESK

PLATFORMA

IT INFRASTRUKTURA

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY

ADMINISTRÁTORSKÝ 
PANEL

TÝMOVÝ 
PROSTOR


