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Efektywność ekonomiczna i optymalna, wygodna 
ochrona najważniejszych firmowych zasobów  
– danych. Zyskaj bezpieczeństwo i zapewnij 
ciągłość funkcjonowania biznesu dzięki kopii  
zapasowej w chmurze BLUER 

Dane - obok pracowników - to najważniejszy firmowe 
zasoby. Ich ochrona w ostatnich latach staje się 
coraz większym wyzwaniem. Biznes generuje coraz 
więcej informacji, które należy chronić  
a infrastruktura informatyczna staje się coraz 
bardziej złożona. Budowa systemu wykonywania 
kopii zapasowych i przechowywania ich na potrzeby 
odtworzenia w przypadku wystąpienia awarii jest 
kosztowna. Podobnie jak jego utrzymanie. 

Wykorzystanie usługi w chmurze obliczeniowej 
(Backup as a Service - BaaS) pozwala w prosty 
sposób osiągną satysfakcjonujący poziom kosztów  
i zapewnić wysoki poziom ochrony danych.

Backup w chmurze BLUER  to efektywny 
ekonomicznie sposób wykonywania kopii 
zapasowych danych i przechowywania ich  
w bezpiecznej, oddalonej od siedziby głównej 
lokalizacji. Zyskujesz praktyczne nieograniczoną 
pojemność, która rośnie wraz z potrzebami Twojej 
organizacji a także masz pewność, że backup został 
wykonany poprawnie. 

Zapewnij sobie spokojny sen z usługą BaaS  
w chmurze BLUER  

Chcesz zapewnić ciągłość i efektywność pracy przedsiębiorstwa?  
Chcesz w prosty sposób zabezpieczyć się przed utratą danych?  
Backup w chmurze BLUER  pozwala zapanować nad lawinowym 
przyrostem informacji i zmniejszyć ryzyko ich utraty – w razie wystąpienia 
niepożądanych zdarzeń możliwe będzie szybkie odzyskiwanie danych  
oraz wznowienie kluczowych procesów realizowanych w firmie. 
Przeniesienie procesu wykonywania i przechowywania kopii zapasowej 
w chmurze pozwala zoptymalizować wydajność, wyeliminować typowe 
problemy backupowe, zwiększyć poziom ochrony i zmniejszyć wysiłki  
z tym związane.

Wystarczy określić oczekiwane 
parametry działania a usługa 

płynnie dopasowuje się do 
zmieniających się potrzeb biznesu.

Wysoki poziom ochrony przy 
zerowej inwestycji początkowej i 
przewidywalnych, miesięcznych 

kosztach w przyszłości.

Sprawdzone technologie 
obsługiwane przez specjalistów, 

bo w przypadku bezpieczeństwa i 
ciągłości funkcjonowania biznesu 
nie ma miejsca na kompromisy.

Efektywna  
ochrona 

Niezawodność Elastyczność



Operatorem chmury BLUER  jest Betacom S.A.  
To notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie integrator systemów IT specjalizujący się  
w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań informatycznych. 

Istniejąca od 1995 roku firma koncentruje się  
na wspieraniu klientów w dostosowywaniu się do  
szybko zmieniającego się środowiska biznesowego. 

Wykorzystując światowej klasy technologie, zgromadzoną 
wiedzę i wieloletnie doświadczenie dostarcza wymierne 
korzyści biznesowe wnosząc do działalności swoich  
klientów realną wartość dodaną. 

Wszystkie projekty traktujemy indywidualnie  
biorąc pod uwagę wymagania i potrzeby klientów  
– dlatego kończymy je sukcesem!

Określ częstotliwość wykonywania kopii zapasowych (RPO)  
oraz maksymalny czas odtwarzania danych (RTO) zgodnie  
z potrzebami biznesowymi, a my zajmiemy się całą resztą  
– wszystko będzie działało poprawnie a postawione cele 
zostaną osiągnięte. To łatwiejsze niż myślisz!

O BLUER  

Rozwijaj się dzięki chmurze BLUER  - szybciej, taniej, wygodniej!

Jak chronić dane i zapewnić ciągłość funkcjonowania biznesu z chmurą BLUER ?  

To proste jak 1, 2, 3!

Teraz wykonanie kopii zapasowej danych przechowywane w bezpiecznej lokalizacji jest szybkie i proste. 
Wszystko, co jest do tego potrzebne dostarcza usługa w chmurze BLUER    

Wszystkie zadania techniczne związane z jej obsługą realizuje zespół specjalistów Betacom. 

Użyj kalkulatora  
do wstępnego  

obliczenia kosztów  
usługi

Prześlij do nas 
zapytanie

Wybierz optymalną 
opcję a my 

uruchomimy usługę

1 2 3

Model cloud computing optymalnie odpowiada na potrzeby 
przedsiębiorstw w obszarze backupu danych. Przede 
wszystkim zapewnia niskie całkowite koszty utrzymania 
(TCO) – eliminujesz inwestycję początkową i zyskujesz 
przewidywalne, miesięczne koszty w przyszłości. Nie zaskoczą 
Cię koszty związane z dodatkowymi wydatkami wynikającymi z 
konieczności wprowadzania zmian w istniejącej infrastrukturze. 
Przy tym zaawansowane technologie pozwalają zredukować 
przestrzeń dyskową potrzebną na przechowywanie danych.  

Usługa backupu w chmurze to gwarancja płynnego rozwoju wraz 
ze wzrostem firmy. Pojemność rozwiązania oraz parametry jego 

działania płynnie zwiększają się lub zmniejszają - w zgodzie ze 
zmieniającymi się wymaganiami.

Co zyskujesz? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i ciągłość 
funkcjonowania Twojej firmy, nie warto iść na jakiekolwiek 
kompromisy. Dlatego wykorzystujemy sprawdzone technologie 
najwyższej klasy oferowane przez firmę HPE. Rozwiązania są 
projektowane oraz obsługiwane przez doświadczony zespół 
inżynierów i administratorów. 

To wszystko oznacza mniejsze ryzyko przestojów czy 
zmniejszenia produktywności.
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