GUARDIAN Backup Online

Simplement Segur
En el balanç d'una empresa els actius intangibles tenen un pes cada vegada major, encara que no
sempre es puguin reflectir fàcilment. En realitat, gran part del que val una empresa és el que sap, i
gran part del que sap resideix en la seva informació. Encara que el seu sistema informàtic pugui
semblar extremadament segur, amb tot tipus de mecanismes de seguretat i programes infranquejables,
ningú pot protegir-lo del factor humà.
Per molt que es digui, no tothom fa el seu backup, i qui ho fa no sempre ho guarda en lloc segur ni
s'assegura que pugui recuperar la informació emmagatzemada. Així mateix la informació d'una
empresa és cada vegada mes mòbil (portàtils que viatgen, pda en comercials i pre-vendes, etc.) pel
que no sempre la centralització d'aquesta informació és possible.
Amb Guardian Backup Online, un innovador sistema de Còpies de Seguretat remotes totalment
automàtic, fàcil de configurar i que ofereix les majors garanties de seguretat, fiabilitat i confidencialitat,
podrà realitzar les seves copies amb total tranquil·litat.



Confidencialitat i Seguretat de la informació



Tranquil·litat amb la externalització de la Còpia de Seguretat



Automatització. Màxims resultats amb el mínim esforç



Interfície d’Usuari intuïtiva, fàcil i flexible



Agilitat en la Recuperació de la seva informació

S'utilitzen protocols de màxima seguretat, Internet segura (SSL) i l'usuari disposa
d'un codi d'accés i una clau de xifrat exclusius.

En els nostres Data-Center especialitzats les seves dades estan protegides d'atacs de
virus, errors humans i altres incidències. A més complirà amb les màximes exigències
de la L.O.P.D (Llei Orgànica de Protecció de Dades).

S'automatitza al màxim el procés de realització de la còpia de seguretat, i no requereix
intervenció alguna una vegada instal·lat i preparat.

S'adapta totalment a les seves necessitats en la definició de les còpies de seguretat, la
seva periodicitat, arxius a copiar, etc...

Tan sols necessita un accés a Internet i els seus codis i claus exclusius per a poder
recuperar la seva informació des de qualsevol ordinador.

www.pistacero.es

