
Dane szyfrowane są jeszcze przed wysyłką na 
serwery, niemożliwym do złamania algorytmem 
AES 256 oraz transmitowane są bezpiecznym 
protokołem SSL. Opcja wyboru indywidualnego 
klucza szyfrowania zapewnia najwyższy poziom 
poufności przechowywanych danych.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Rozbudowane funkcje procesu wysyłki takie jak 
deduplikacja, kompresja, czy backup delta pozwalają 
na zwiększenie wydajności i szybkości procesu 
tworzenia kopii zapasowych.

Szybkość  i wydajność

Dzięki funkcji synchronizacji Twoje pliki są 
automatycznie przesyłane na inne urządzenia 
z zainstalowaną aplikacją. To wygodna forma 
wymiany informacji. Wszystkie dane podlegające 
synchronizacji są szyfrowane. 

Synchronizacja danych 

Użytkownicy Backup eXpert otrzymują dostęp 
do firmowych danych, którymi mogą zarządzać 
z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, na 
każdym urządzeniu z zainstalowanym systemem. 
Wystarczy tylko nawiązać połączenie z Internetem.

Dostęp do plików online

W przypadku nagłej awarii komputera, kradzieży, 
ataku hackera lub innej okoliczności w każdej 
chwili przywrócisz swoje pliki. Backup eXpert daje 
gwarancje odzyskania danych oraz brak ryzyka 
kosztownych przestojów pracy urządzeń.  

Łatwe przywracanie

Dzięki funkcji harmonogramu określisz optymalny 
czas, w którym proces backupu będzie uruchamiany.  
Możesz również w dowolnej chwili powrócić 
do wybranych efektów pracy na pliku dzięki 
zastosowaniu wersjonowania. 

Harmonogram backupu i wersjonowanie

Backup eXpert to nowoczesny system do 
tworzenia kopii zapasowych w chmurze, 
który pozwala w łatwy sposób zabezpieczyć 
cenne pliki z komputerów oraz urządzeń 
mobilnych. 

Jedna aplikacja a w zamian wielofunkcyjność 
i pełna ochrona przed utratą danych. 

Szybki i skuteczny backup z synchronizacją danych online 
dla Twojego biznesu.
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Backup urządzeń mobilnych

Zarządzanie użytkownikami

Backup eXpert zapewnia kompleksową ochronę dla danych fi-
rmowych, przechowywanych na komputerach stacjonarnych 
i serwerach. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przy-
wracanie baz danych, skrzynek pocztowych, środowisk wirtu-
lnych, programów i aplikacji (MS SQL, MySQL, PostgreSQL SQL, 
MS Exchange, MS Outlook, Firebird, Hyper V) a także dysków 
sieciowych i stanu systemu. 

Aplikacja daje możliwość tworzenia nowych oraz mody-
fikowania istniejących kont użytkowników, a także przy-
dzielania im przestrzeni dyskowej według indywidualnych 
potrzeb. Każdy posiadacz usługi Backup eXpert może 
korzystać samodzielnie z tej funkcji dzięki dostępowi 
do panelu WEB. 

Dzięki Backup eXpert zabezpieczanie danych jest bardzo 
proste. Wystarczy raz dokonać odpowiednich ustawień, 
a proces tworzenia kopii zapasowej będzie odbywał się 
automatycznie, bez angażowania użytkownika. 

Niezawodna i wygodna ochrona krytycznych danych

Backup serwerów i komputerów

Intuicyjność i automatyzacja 

Dzięki wersji mobilnej aplikacji dostępnej na platformy z systemem 
Android możesz wykonać backup swojego smartfona oraz tableta. 
To jedyne rozwiązanie dostępne na rynku, które umożliwia szy-
frowanie i deszyfrowanie danych na urządzeniach mobilnych. 

Komputery osobiste 
i urządzenia przenośne

Maszyny
wirtualneSerwery

Bazy 
danych
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Z rozwiązania Backup eXpert mogą korzystać 
małe i duże firmy różnych branż dla których 
ochrona krytycznych danych jest jednym 
z kluczowych aspektów funkcjonowania. 

WykonywanieWykonywanie regularnego backupu urządzeń 
za pomocą  naszej aplikacji  to gwarancja 
ochrony przed utratą danych i utrzymania 
ciągłości biznesowej przedsiębiorstwa.

Szyfrowanie AES 256 

Synchronizacja danych 

Backup przyrostowy / różnicowy

Transmisja SSL

Harmonogram backupu

Wersjonowanie plików 

DeduplikacjaDeduplikacja

Przechowywane plików w polskim 
Centrum Danych w dwóch lokalizacjach



Profesjonalny backup online dla Twojej firmy
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Backup serwera

Backup przyrostowy/ różnicowy

Backup MS Outlook 
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Backup dysków sieciowych

Backup baz danych MS SQL
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Backup baz danych Postgres SQL 

Backup baz danych Firebird

Backup Hyper-V
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Funkcje
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Poznaj kluczowe możliwości  nowoczesnego systemu Backup eXpert,
które dostępne są w dwóch planach.


