
Arrow Cloud Backup

Víte, zda jsou vaše data v rámci systému Microsoft 365 chráněna? 
V podnicích běžně panuje mylný názor, že jsou produkty Microsoft 365 zálohovány. 

Mnoho zákazníků si však možná neuvědomuje, že i když Microsoft chrání provozuschopnost infrastruktury, 
ochrana samotných dat zůstává na jejich zodpovědnosti.

Chcete-li se dovědět o nové službě Arrow Cloud Backup více nebo si vyžádat demo, navštivte webové stránky Arrow. 

Zajistěte si 
perfektní zálohování

Náhodné 
vymazání

Bezpečnostní hrozby 
(Ransomware)

Mezery v pravidlech 
uchování dat

 Odchod 
zaměstnance

Výpadky proudu

Zodpovědnost Microsoftu
Stálá provozuschopnost služby Microsoft 365 Cloud Service

Zodpovědnost zákazníka 
Přístup a správa dat v Microsoft 365

Služba Arrow Cloud Backup versus 
integrované nástroje v Microsoft 365

Průměrná doba, která uplyne od narušení bezpečnosti dat do zjištění incidentu, činí přes 140 dnů. 
30 – 90 dnů, 

poté jsou data buď archivována, nebo trvale odstraněna.

Data elektronické pošty nebo složek

Vymazané položky (koš)

Automaticky archivovaná data (nastaveno na 1 měsíc)

Vymazané stránky a položky na SharePoint Online

Zaměstnanec z podniku odejde

přesun do archivu

1. fáze koše

1. fáze koše

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 1 rok 2 roky 5 let

trvalé odstranění

trvalé odstranění

trvalé odstranění

přesun do archivu

2. fáze

2. fáze

trvalé odstranění

ZÁKLADNÍ OCHRANA SE ZABUDOVANÝMI NÁSTROJI

Data elektronické pošty nebo složek

Vymazané položky (koš)

Automaticky archivovaná data (nastaveno na 1 měsíc)

Vymazané stránky a položky na SharePoint Online

Zaměstnanec z podniku odejde

CHRÁNĚNO

CHRÁNĚNO

CHRÁNĚNO

CHRÁNĚNO

CHRÁNĚNO

CHRÁNĚNO

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 1 rok 2 roky 5 let

PLNÁ OCHRANA SE SLUŽBOU ARROW CLOUD BACKUP

Jaké aplikace můžete 
v Microsoft 365 zálohovat?

Služba Arrow Cloud Backup 
Doba uchování dat 1, 3, 5 nebo 10 let

Neomezená velikost úložiště v ceně

Ochrana proti náhodnému vymazání dat či jiným omylům uživatelů

Zabezpečení dat proti ransomeware a škodlivým útokům

Plné zálohování v případě nečekaných výpadků proudu

Outlook – E-maily
(včetně sdílených Mailboxů)

Teams Outlook – Kalendář

SharePoint Outlook – Kontakty OneDrive for Business

Proč si zvolit Arrow Cloud Backup?

Neomezené 
úložiště v ceně

 Doba uchování dat 
1, 3, 5 nebo 10 let 

bez dalších příplatků

Zjednodušená správa 
přes jednu platformu

Předvídatelné ceny 
s minimálním měsíčním 
poplatkem bez závazku

Plně spravované řešení 
zálohování jako služby 
(Backup-as-a-Service)

Datová ochrana v režimu 24/7 
proti každé eventualitě

Součástí služby je podpora 
prostřednictvím Arrow 

EMEA Support Desk

Chraňte svůj nejcennější majetek
Společnost Arrow spustila službu dostupnou prostřednictvím platformy ArrowSphere, 

která nabízí kompletní zálohování dat pro Microsoft 365. 
Pomocí této služby budete moci využít komplexní řešení pro zálohování a obnovu, 

a tak svá data ochránit před následujícími problémy:

Služba pro zálohování Microsoft 365 od Arrrow

Vymazané soubory na OneDrive for Business

Vymazané soubory na OneDrive for Business

Datová ochrana 24/7 pro naprostý klid

Profesionální support

Jak se dovědět více

https://www.arrow.com/ecs/cloud-backup/

