
 

 
 

Shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov 

Kaj so podatki? 

Podatki predstavljajo informacije in moč. Danes večina podjetij (če ne vsa) za svoje poslovanje potrebuje podatke. Si lahko 

predstavljate delovni dan brez vaših podatkov? Še bolj šokantno je dejstvo, da je za vsako podjetje ne glede na velikost 

izguba podatkov katastrofa s hudimi posledicami. Večina (93%) malih in srednje velikih podjetij, ki ostanejo brez podatkov 

za več kot 10 dni propade. 50% takoj, ostali v dveh letih. Iz tega lahko sklepamo, da so podatki življenjska tekočina vsakega 

podjetja. 

Naše podatke ogrožajo: 

• Okvare strojne opreme 

• Človeške napake 

• Napake v programski opremi 

• Virusi 

• Požar 

• Poplava 

• Potres 

• Kraja 

• Namerno uničenje 

• Industrijska špijonaža 

• Poneverbe 

• Druge nesreče 

 

              Izguba podatkov v % 

 
 

Vsakdo potrebuje varnostno kopijo podatkov (backup) 

Kaj je pravi backup? 

• če ni samodejen, potem ni pravi backup ! 

• če ni šifriran, potem ni pravi backup ! 

• če ni daleč stran od izvora, potem ni pravi backup ! 

• če ni redundanten (več kopij, več lokacij), potem ni pravi backup ! 

• če ne zaščiti pred vsemi nevarnostmi, potem ni pravi backup ! 

 
 

  

Napake strojne 
opreme 36%

Človeške napake 
31%

Okolje 11%

Virusi 4%

Napake 
programske 
opreme15%

Kriminal 3%



 

 
 

Glavna dejstva o hranjenju podatkov 

• Hranjenje varnostnih kopij podatkov na več oddaljenih lokacij ni več samo možnost, ampak nuja 

• Zanesljivo varnostno shranjevanje podatkov ima neposreden vpliv na poslovno uspešnost in ugled 

• Povejte nam kako imate urejeno varnostno kopiranje podatkov in povemo vam kakšno podjetje ste… 

Kaj lahko storimo za vas?   
• Skrb za večjo varnost podatkov 

• Odlična zaščita vaših kritičnih podatkov 

• Zaščita vseh lokacij vključno z mobilnimi napravami  

• Večja fleksibilnost 

• Skladnost z uredbami 

• Konkurenčna prednost in ugled 

• Nižji stroški (plačilo po porabi) 

• Takojšnja nadgradnja v primeru povečanja potreb 

• Ni investicije v strojno in programsko opremo  

• Ni stroškov vzdrževanja strojne  in programske opreme 

• Ni stroškov z mediji 

• Ni stroškov za transport in hranjenje na oddaljeni lokaciji 

• Okolju prijazna rešitev 

Primer v praksi, kjer je razvidno pravilno shranjevanje 

podatkov, ter kopiranje na tretjo lokacijo. 

 

 

V podjetju Parcom že več let izvajamo storitve s področja varovanja podatkov, tako, da uspešno varnostno 

kopiramo podatke v podjetjih, ter jih pošiljamo na tretjo – varno lokacijo. Pri tem dolgoletno sodelujemo z 

Švicarskim podjetjem iStor; ter z Microsoftom, pri katerem uporabljamo njegove oblačne storitve na 

platformi Azure.  Za podatke je poskrbljeno na najvišjem možnem nivoju, dosegljivi pa so samo lastniku. 

Storitev je prilagojena vsakemu uporabniku posebej, to mu omogoča nižje stroške, večjo zaščito, ter storitev 

brez investicij. 
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