kihelyezett ADATVÉDELEM

Védje üzleti adatait - Gondoskodjon
adatainak biztonságáról
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Biztonságos tárolóhelységek külső helyszínen • Adathordozók tárolása és kezelése •
Katasztrófa utáni helyreállítás

VÉDJE ÜZLETI ADATAIT ÉS TÁRSASÁGA JÓ HÍRÉT
Kihelyezett archiválás nélkül a súlyos adatvesztés üzleti katasztrófát okozhat
Ismert tény, hogy a legtöbb vállalat helyreállíthatatlan adatvesztést
követően nem tud talpra állni. Ügyfelei és szállítói felé jó hírneve
jóvátehetetlen kárt szenvedhet, vállalata és munkatársai komoly
büntetéssel nézhetnek szembe. Az adatvédelmi törvény megszegése
komoly bírságot, akár börtönbüntetést vonhat maga után.
Saját házon belüli biztonsági mentései csak egy részét képezhetik
az adatvédelmi stratégiának. A vállalaton belüli megoldások
önmagukban nem nyújtanak védelmet a természeti csapások, tűz,
szabotázs, terrorizmus, hacker támadás,vagy betörés ellen. Nagyobb

katasztrófa esetén célszerű, ha adatai egy példányát biztonságban
tudhatja egy független külső helyszínen.
Az Iron Mountain biztonságos fizikai mentési szolgáltatások széles
skáláját kínálja. A számítógépek/szerverek adatainak biztonsági
mentése és az e-mail archiválás mellett világelsők vagyunk a
kihelyezett adatvédelem és katasztrófa utáni helyreállítás terén.
Az üzleti szempontból kritikus vagy bizalmas adatai tekintetében
üzletfolytonossága, valamint vállalatának jó híre elsődleges. Mi ezen
adatok védelmére szakosodtunk.

MEGNYUGODHAT, ADATAI
BIZTONSÁGBAN VANNAK

KÜLSŐ HELYSZÍNEN, IGÉNY SZERINT

Hogyan védjük adatait?
A gyáli raktárbázisunkon található biztonságos tároló helységünk
és saját járműflottánk segítségével biztosítjuk létfontosságú
adatainak védelmét és a szolgáltatás megbízhatóságát.

Hogyan követjük nyomon adatait?
A vállalatoknál keletkező és tárolt információ mennyisége
folyamatosan nő, ezért minden korábbinál fontosabb az adatok
nyomon követése.

• Biztonságos szállítójárművek, GPS-nyomkövetéssel, az
adathordozók teljes biztonsága érdekében.

A mágneses adathordozókon történő tárolási mód jó ideje ismert
már. Azonban tanulmányok kimutatták, hogy az újabb technológiák
nemhogy kiszorítanák ezt a mentési és tárolási módot, hanem még
nő is ezen megoldás használata. A mágneses adathordozó bevált,
költséghatékony, ugyanakkor nagyon megbízható tárolóeszköz.

• Klimatizált, tűzálló fallal, acélajtóval, 24 órás biztonsági
felügyelettel és állandó számítógépes ellenőrzés alatt álló,
többzónás beléptetőrendszerrel védett biztonsági helység.

A mágneses adathordozón tárolt biztonsági másolatok ütemezett
vagy igény szerinti beszállítása és archiválása biztosítja üzleti adatai
védelmét.

• Szakképzett, biztonsági szempontból átvilágított munkatársaink.

Az Ön igényeinek megfelelően testre szabjuk és kialakítjuk az
üzletmenetéhez és mentési tervéhez igazodó szolgáltatásunkat.

„Védelem és biztonság kulcsfontosságú adatai
számára”

„A mágnes adathordozón tárolt biztonsági másolatok
teljesen megbízhatóak.”

19 napba
telik,
Minden 15.
míg 20 MB elveszett
másodpercben
adatot újra begépelnek.
Forrás: Realty Times

összeomlik egy merevlemez.
Forrás: Harris Interactive - UK

MINDIG KÉSZENLÉTBEN

ÜZLETI ADATAINAK VÉDELME

Hogyan támogatjuk Önt?

Hogyan segítünk betartani a jogszabályokat?

Szolgáltatásunk alappillérét tapasztalt szakembereink alkotják.
Biztonságos helyiségeinkben, a speciálisan kialakított rendszerek
segítségével munkatársaink kezelik megrendeléseit, biztosítják
adathordozói begyűjtését, megfelelő tárolását és időben történő
kézbesítését.

A vállalatnál keletkező és tárolt adatok típusától függően eltérőek
lehetnek a jogszabályi előírások.

Szolgáltatásunk a hét minden napján 24 órán át elérhető, ezért
vállalata mindig hozzáférhet a nálunk tárolt adatokhoz.
Ügyfélmenedzsereink rendszeres kapcsolatot tartanak Önnel, és
kérdései esetén szaktudásukkal állnak a rendelkezésére.

Az üzleti szempontból kritikus adatokat minden vállalatnak ajánlott
egy független külső helyszínen, szakértő partnernél biztonságba
helyezni. Számos cég használja ilyen célra a biztonsági helységünket.
Az Iron Mountain megfelel a jogszabályokban rögzített
adatbiztonsági szabványoknak és előírásoknak.

Ezenfelül telefonos és e-mail-es ügyfélszolgálatot tartunk fenn.

A nemzetközi és helyi szabványoknak megfelelnek a szállítási és
tárolási folyamatok és feltételek, beleértve az ISO 9001:2008-as
szabványnak történő teljes körű megfelelőséget.

„24 órás elérhetőséget biztosítunk a hét minden
napján”

„Az Iron Mountain tevékenysége auditálható. A
PSZÁF által támasztott követelményeknek megfelel.”

2000
laptopot lopnak
vagy veszítenek el
minden nap.
Forrás: Harris Interactive - UK

„A súlyos adatvesztést
elszenvedő vállalatok

90%-a két éven belül
kivonul az üzleti életből.”

Forrás: Londoni Kereskedelmi Kamara, 2004.

Stresszmentes mindennapok?
ezt biztosítja a szolgáltatásunk

A MEGBÍZHATÓ PARTNER
Vállalata méretétől vagy iparágától függetlenül kiváló szolgáltatásokat kínálunk, melyek ezekre az alapelvekre épülnek:
Bizalom
Több mint fél évszázada vagyunk a kis- és
nagyvállalatok megbízható partnerei.
Világszerte több mint 1000 helyszínről
nyújtunk szolgáltatásokat.
Biztonság
Rendkívül biztonságos létesítményeink,
felkészült munkatársaink és optimalizált
folyamataink révén adatai mindig biztos
kezekben vannak.

Szaktudás
Erősségünk a szaktudásunkban,
szakembereinkben, folyamatainkban és
technológiáinkban rejlik.
Tisztában vagyunk azokkal a törvényi
előírásokkal és kihívásokkal, amelyekkel
szervezete nap mint nap találkozik.
Segítségünkkel a költségei csökkentése
mellett a legtöbbet profitálhat a
rendelkezésére álló információkból.

Ügyfélközpontúság
Magas színvonalú szolgáltatás mellett
köteleztük el magunkat, így napi 24 órán
keresztül biztosítunk támogatást, a hét
minden napján.
Fenntarthatóság
Segítséget nyújtunk a megőrzendő
információk mennyiségének
csökkentésében és a szükségtelen
információk újrafeldolgozásában.

Az Iron Mountain több mint 58 éve kisés nagyvállalatok megbízható partnere
(első ügyfelünk 1951-ben csatlakozott
hozzánk, és azóta is kitart mellettünk). A
FTSE 100 indexet alkotó vállalatok
több mint 85%-a és 39 ország több
mint 140 000 szervezete választotta az
Iron Mountain céget iratai kezelőjének.
Számtalan egyedi felvétel és dokumentum
tárolását bízták ránk, például Diana
hercegnő, Charles Dickens és Charles
Darwin végrendeletét, a Red Delicious
almafajta 1959-es szabadalmát, valamint
Frank Sinatra eredeti hangfelvételeit.

hívjon bennünket még ma
Ha többet kíván megtudni a kihelyezett adatvédelemről
és arról, hogy milyen segítséget nyújthat Önnek az Iron
Mountain az adatárolási szolgáltatásokkal kapcsolatban,
látogassa meg a www.ironmountain.hu oldalt, vagy hívja a
+361 815 3600 telefonszámot
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