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2022
Hlavní trendy v ochraně dat
Dopady, náklady a přínosy
moderní ochrany dat

Na konci roku 2021 provedla nezávislá výzkumná firma
průzkum mezi více než 3000 osobami s rozhodovací
pravomocí v oblasti IT a odborníky IT zaměřený na jejich
motivaci a strategii IT a ochranu dat v roce 2022.

23 %
organizací mění řešení
zálohování z finančních
důvodů a 18 % chce
lepší výsledky

Hlavní motivace
a reálné nedostatky
Je stále častější, že „produkce“
předstihne „ochranu“, čímž
vznikne mezera mezi tím, co firmy
očekávají, a tím, co oddělení IT
dokáže dodat.

87 %

lídrů v oblasti IT vidí
„mezeru v ochraně“ mezi
tolerovatelnou ztrátou
dat a tím, jak oddělení IT
chrání jejich data

Cloudová produkce
a ochrana
Součástí modernizace v roce
2022 je obvykle větší využívání
cloudových služeb k produkci
a ochraně.

41 %

serverů je v datovém centru
(fyzickém nebo virtuálním)
a 48 % je hostováno v cloudu
(MSP, IaaS nebo SaaS)

67 %
organizací využívá
cloudové služby v rámci
své strategie ochrany dat

36 %
dat se po kybernetickém
útoku celosvětově
nepodařilo obnovit

76 %

Četnost a dopad
ransomwaru
Ransomware představuje havárii –
a téměř zaručeně hrozbu, na kterou
se musí každá organizace připravit.

organizací IT na celém
světě v loňském roce
čelilo alespoň jednomu
útoku ransomwaru

Velké podniky
a zajištění kontinuity
podnikání / zotavení
po havárii

70 %

stále spoléhá na ruční postupy
nebo skripty při obnovení
v rámci zajištění kontinuity
podnikání / zotavení po havárii

Klíčovým slovem pro rok 2022
v oblasti modernizace ochrany
dat je „heterogennost“.
Organizace musí integrovat
své nástroje, procesy
automatizace a pracovní
postupy orchestrace.

42 %

lídrů IT považuje ochranu
úloh v hybridním cloudu
za nejdůležitější aspekt
podnikového zálohování

Nejlepší zálohování a obnovení
Společnost Veeam je lídrem v řešeních zálohování, obnovení a správy dat,
která zajišťují moderní ochranu dat a poskytují jednotnou platformu pro
cloudová, virtuální, fyzická prostředí i prostředí SaaS a Kubernetes.

Další informace: www.veeam.com/cz
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