WORKPLACE HUB
ZARZĄDZANIE DANYMI I KOPIE ZAPASOWE

WORKPLACE HUB

SKONCENTRUJ SIĘ NA ZADANIACH, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE W TWOJEJ
PRACY I POZWÓL NAM ZAJĄĆ SIĘ ZARZĄDZANIEM TWOIM IT.
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Ilość danych w ﬁrmie szybko rośnie, a utrata danych jest problemem
przełomowym i często bagatelizowanym. Odzyskiwanie krytycznych
danych biznesowych z przypadkowej utraty, błędu ludzkiego lub
złośliwego ataku jest kluczowym zadaniem dla każdego działu IT.
Workplace Hub tutaj także pomaga. W ramach platformy Workplace
Hub Konica Minolta dostarcza szereg niezbędnych usług IT, które
pozwalają klientom skupić się na zadaniach ważnych dla prowadzenia
biznesu. Nasza usługa Storage and Back-Up Management zapewnia,
że wszystkie dane wprowadzane lub przetwarzane przez Workplace
Hub są chronione. Każda potencjalna strata jest minimalizowana, co
oznacza, że Twoja ﬁrma nadal działa.
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Utrzymuje produktywność pracowników i ciągłość działania ﬁrmy
z perspektywy dostępności narzędzi pracy i usług informatycznych
Pomaga zachować reputację i wiarygodność ﬁrmy w kontaktach z klientami
i partnerami, lepiej pracować z partnerem który wykorzystuje najlepsze
dostępne narzędzia i technologie zabezpieczeń
Zapewnia zgodność z przepisami branżowymi
Pomaga zapobiec stratom w działalności gospodarczej na rzecz konkurencji
Oferuje elastyczną pojemność na magazynowanie danych, która
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb
Najnowocześniejsza technologia serwerów zapewniająca sprawne
prowadzenie działalności

HELPDESK

Kluczowe funkcje Workplace Hub
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Dlaczego Workplace Hub?
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Pełne zarządzanie cyklem życia danych, w tym infrastrukturą pamięci
masowej, przywracanie danych po awarii i ochrona danych
Elastyczne przechowywanie danych w zależności od potrzeb
Kopie zapasowe danych mogą być przechowywane lokalnie lub w chmurze
Konica Minolta znajdującej się w Twoim regionie (EU).
Odpowiednie poziomy szyfrowania danych w celu zapewnienia zgodności
z przepisami dotyczącymi przechowywania danych
Dzienna kopia zapasowa dla okresu przechowywania do 14 dni
Pełny spokój ducha - elastyczne tworzenie kopii zapasowych
skonﬁgurowane przez Konica Minolta
W przypadku awarii systemu lub utraty danych platforma może być łatwo
przywrócona
Wykorzystuje najnowocześniejsze algorytmy bezpiecznego szyfrowania
Centrum danych zgodne z normą ISO/IEC 27001:2005
Spełnienie wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Szybki, niezawodny i elastyczny dostęp do danych w razie potrzeby, przy
najwyższej dostępności centrum danych
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