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S1 PILVIVARMISTUS

S1 PILVIVARMISTUS ON VARMISTUS- JA PALAUTUSRATKAISU
– HELPPOKÄYTTÖINEN, EDULLINEN JA TÄYSIN SUOMALAINEN
S1 Pilvivarmistus on yritysten tietokoneiden sisältämien tiedostojen automaattinen
varmennuspalvelu. Jos yrityksenne kannettava tai pöytäkone rikkoutuu, häviää tai varastetaan, saat
napin painalluksella kaikki sen sisältämät tiedostot palautettua toiseen tietokoneeseen.
S1 Pilvivarmistus toimii täysin automaattisesti, käyttäjästä riippumatta. Sinun ei tarvitse enää
koskaan pelätä yrityksesi tärkeiden tietojen menettämistä.

MIKSI VARMUUSKOPIOINTI ON NIIN TÄRKEÄÄ
Tietokoneiden rikkoutuminen, katoaminen tai varastaminen on tutkitusti kaksi kertaa
virushyökkäystä todennäköisempi ja suurempi riski yritykselle! Silti yritykset hoitavat elintärkeiden
tietojensa varmuuskopioinnit luvattoman huonosti. Tutkimusten mukaan lähes kolmanneksella
kaikista yrityksistä työntekijöiden tietokoneet ovat kokonaan varmistamatta ja lopuillakin
varmistukset on tehty huonosti.
Ilman kunnollista varmuuskopiointia tietokoneen ja sen sisältäminen tietojen menettäminen on
aina henkilökohtainen katastrofi ja yritykselle todellinen uhka.
Käyttäjästä johtuva datan menetys
on 2 kertaa todennäköisempää
kuin viruksien aiheuttama.

Aiheuttaa työntekijälle paniikkia,
häpeää ja stressiä.

Yritysten kannettavista 65% ei
varmisteta säännöllisesti*.

Yrityksistä jotka menettävät
merkittäviä tietojaan, menee
konkurssiin 6 kk:n sisällä 60%*.

Kannettava tietokone varastetaan
joka 53 sekunti.

28% yritysten datasta sijaitsee vain
kannettavissa.
*
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VARMISTUSPALVELUMME EDUT:
Asenna ja unohda
Lataa S1 Pilvivarmistus -ohjelma ja asenna. Tietosi
ovat nyt automaattisesti aina turvassa. Käyttäjän
ei tarvitse tehdä mitään, eikä taustalla toimiva
varmennus häiritse häntä tai hidasta käytännössä
lainkaan koneen tai verkon toimintaa.

Turvallinen
Tiedot tallennetaan suomalaisille datakeskuksille.
Tiedot tallennetaan aina kahteen eri datakesukseen.
Suomen tietoturvalaki on Euroopan tiukimpia. Eli voit
olla varma, että yrityksesi tiedot eivät pääse vieraisiin
käsiin.

Rajoittamaton
Sisältää rajoittamattoman levytilan kaikille
kannettaville ja työasemille. Ei muitakaan
rajoituksia, kuten tiedostojen koko, formatti,
päivittäittäinen tiedonsiirto tai aikaisempien
tiedostoversioiden palautus.

Korkealuokkainen salaus
Tiedot siirtyvät tietokoneen ja datakesuksen välillä
aina erittäin vahvasti salattuina (end-to-end AES
256, TSL). Datakeskuksesisa tallenteet salataan AES
256-teknologialla.

Yhteensopiva
Yrityksissä on useimmiten sekä PC että Macjärjestelmiä käytössä. Toisin kuin useissa muissa
pilvitallennuspalveluissa, S1 Pilvivarmistus toimii
molemmissa järjestelmissä.
Kaikki tiedostotyypit ja koot
Ei rajoituksia tiedostokoolle tai formaatille.
S1 Pilvivarmistus varmentaa siis kaikki mahdolliset
yristysten työtiedostot; MS ja Mac office, PDF, jne.

Älykäs
S1 Pilvivarmistuksen erikoisuus piilee sen
älykkyydessä. Ohjelma varmistaa vain muokatut
tiedostot. Näin dataa liikkuu entistä vähemmän ja
nopeammin. Lisäksi kaikki ohjelmistopäivitykset ovat
automaattisia.
Edullinen
Sisältää työtiedostojen varmennuspalvelun
rajattomattomalla tallennustilalla kiinteään
kuukausihintaan, joka ei muutu.
Maksat vain 10 eur/kk:ssa/tietokone. Siinä kaikki.

VERTAILE
Taulukosta näet miksi S1 Pilvivarmistus on paras ratkaisu PK-yritysten tietokoneiden
tietojen varmentamiseen ja miten se eroaa muista yleisesti käytettävistä
varmentamismenetelmistä.
S1 Pilvivarmistus
Suojaa fyysisiltä uhilta
Aina automaattisesti
varmennettu
Varmuuskopiointi ei hidasta
verkkoyhteyttä
Rajaton tallennustila
Varmennuksen hallinta,
rajaton versiohistoria







*Kuten Google Drive, Microsoft One tai Dropbox.
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