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Usługa backupu dla danych medycznych pozwala na zautomatyzowane 

wysyłanie kopii zapasowych i replik do repozytorium w naszych ośrodkach 

Data Center. Dzięki temu zabezpieczysz takie dane, jak:

            Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

            Dane administracyjne

            Skany i obrazy, np. badania radiologiczne

            Pakiet Microsoft 365, w tym poczta, SharePoint, OneDrive

Backup dla medycyny

Dane medyczne zawsze dostępne

Bezpieczeństwo i stała dostępność danych medycznych dzięki chmurze

Dostępność

Stała dostępność danych (EDM) 

to podstawa ciągłości działania 

instytucji medycznych. MAIN 

zapewnia ją m.in. dzięki wysokiej 

jakości sprzętowi i redundancji sieci.

Optymalizację kosztów

Cyfryzacja medycyny wiąże się ze 

skokowym wzrostem ilości danych. 

Outsourcing ich przechowywania 

pozwala znacząco obniżyć związane 

z tym nakłady i zajętą przestrzeń.

Bezpieczeństwo

Za utratę danych najczęściej 

odpowiadają ataki ransomware i 

błędy ludzkie. Rozwiązania oparte na 

specjalistycznym oprogramowaniu i 

ograniczają te ryzyka do minimum.

Bezpieczeństwo od lidera Backup & Replication

Usługa backupu dla medycyny opiera się na oprogramowaniu firmy 

Veeam® – globalnego lidera rozwiązań do kopii zapasowych.

Z produktów Veeam korzysta pół miliona organizacji na całym świecie, 

zwiększając swój poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania.

MAIN jest Oficjalnym Partnerem Veeam.

Co zyskujesz ? 

Przechowywanie danych 

medycznych (EDM) podlega 

regulacjom prawnym. 

Posiadamy m.in. certyfikaty 

ISO 9001 i 27001 oraz 

umożliwiamy spełnienie 

wymogów RODO
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Pozwala zachować zgodność z takimi regulacjami, jak RODO, obowiązek 

przechowywania EDM oraz geolokalizacji danych medycznych.

Regularnie testowane rozwiązanie oparte o dobre praktyki, m.in. zasadę 3-2-1 

odnośnie tworzenia kopii zapasowych.

Dodatkowa ochrona przed atakami ransomware oraz wyzwaniami związanymi z 

bezpieczeństwem w sieci.

Zapewnia odporność na przyszłość – regularnie dostosowywany do najnowszych 

regulacji i rozwiązań technologicznych

„Planujemy długotrwały rozwój i otwarcie kolejnych pracowni, dlatego 

chcieliśmy uniknąć dużej, jednorazowej inwestycji, jaką jest zakup 

serwerów oraz utworzenie własnego centrum danych.

Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z oferty tworzenia kopii 

zapasowych przez firmę MAIN, ponieważ posiada niezbędne 

doświadczenie, narzędzia i procesy do ochrony wrażliwych danych 

medycznych”.

Marian Pytlewski

Prezes, Dobre Zdrowie

Podmioty, które najbardziej 
skorzystają z backupu dla medycyny:

Realizacja - pracownie radiologiczne Imares

Backup dla medycyny
Bezpieczeństwo i stała dostępność danych medycznych dzięki chmurze

Cechy usługi:

Bezpieczeństwo wrażliwych informacji 

zawartych w wynikach badań

Zgodność ze ścisłymi wymogami 

dotyczącymi branży medycznej

Optymalizacja kosztów ochrony danych 

dzięki outsourcingowi

Szpitale i ośrodki zdrowia

Przychodnie i gabinety

Placówki radiologiczne

Laboratoria

Farmacja

Producenci wyrobów medycznych
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