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Disaster Recovery dla produkcji
Chroń dane i systemy IT przed skutkami ataków i awarii

Na rozwiązaniach Disaster Recovery zyskują takie sektory, jak:

       Przetwórstwo spożywcze (np. mleczarnie, cukrownie, browary),

       Meblarstwo,

       Ceramika, 

       Produkcja tworzyw sztucznych i opakowań.

Usługa Disaster Recovery dla produkcji pozwala zabezpieczyć dane i systemy 

IT na wypadek poważnych awarii, błędów ludzkich czy cyberataków. 

Zapewniamy kilka możliwości ochrony, dopasowanych do indywidualnych 

potrzeb każdej firmy.

Produkcja bez przestojów

Usługa jest zgodna z 

regulacjami (np. RODO) 

obowiązującymi w 

Polsce i Unii Europejskiej

Co zyskujesz? 

Ciągłość działania
Disaster Recovery zapewnia wysoką dostępność i odporność na

pojedynczy punkt awarii (Single Point of Failure). W razie wystąpienia

problemów w podstawowym środowisku Twoje systemy zostaną

przywrócone w najszybszym możliwym czasie.

Ochronę przed utratą danych
Za utratę danych najczęściej odpowiadają ataki ransomware oraz błędy 

ludzkie. Rozwiązania oparte na specjalistycznym oprogramowaniu 

i automatyzacji ograniczają te ryzyka do minimum.

Optymalizację kosztów
Outsourcing rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo zdejmuje z 

przedsiębiorstw konieczność inwestowania w zakup, rozbudowę 

i utrzymanie infrastruktury sieciowo-serwerowej. Uwolnione nakłady 

finansowe mogą posłużyć dalszemu rozwojowi produkcji.

Pozytywny wizerunek firmy
Nie sposób uchronić się całkowicie przed przestojami. Rozwiązania 

Disaster Recovery pozwalają jednak zminimalizować ich skutki 

i utrzymać wysoki poziom zaufania klientów oraz partnerów, nawet 

w przypadku wystąpienia poważnej awarii.
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Bezpieczeństwo danych i systemów IT dzięki dedykowanej przestrzeni w certyfikowanym 

Zapasowym Data Center, do którego prowadzą dwa niezależne łącza BGP

Usługi oparte tylko o licencjonowane, wiodące rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych            

i replikacji

Zreplikowane środowiska budowane w architekturze wysokiej dostępności (High Availability)

Zgodność z zasadą 3-2-1 odnośnie tworzenia backupów

Stały monitoring usług i ich utrzymanie przez zespół specjalistów Data Center

Dodatkowa ochrona przed wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem w sieci, w tym 

zabezpieczenie backupu przed atakami ransomware (hardened repository)

Elastyczność – rozwiązania dostosowane zarówno do środowisk lokalnych (on-premise),             

jak i chmurowych

Odporność na przyszłość – usługi Disaster Recovery są regularnie dostosowywane do 

najnowszych rozwiązań technologicznych

Cechy usługi:

Disaster Recovery dla produkcji
Chroń dane i systemy IT przed skutkami ataków i awarii

Dodatkowe możliwości - stabilny rozwój
z chmurą hybrydową

Stałą łączność z dostawcami i klientami,

Skrócenie drogi od pomysłu do gotowego produktu,

Szybszą i skuteczniejszą analizę danych.

Disaster Recovery dba o działalność bez przestojów, a chmura hybrydowa 

otwiera przed branżą produkcyjną nowe możliwości:

Disaster Recovery w MAIN:

Analiza Twojego aktualnego środowiska 

IT i pomoc w doborze rozwiązania

Wsparcie w opracowaniu Planu 

Disaster Recovery

Wsparcie techniczne zespołu

specjalistów IT

Wdrożenie i utrzymanie usługi 

Zapasowego Centrum Danych

Opieka biznesowa dedykowanego

Account Managera i Project Managera

Testowanie działania usługi 

w kontrolowanych warunkach
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