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Trendy v ochraně dat
Na sklonku roku 2022 provedla nezávislá výzkumná firma průzkum mezi 4200 nezávislými vedoucími pracovníky 
a implementátory v IT, který se týkal různých faktorů, výzev a strategií ochrany dat – 200 z nich působilo ve východní Evropě. 
Následuje několik klíčových statistik týkajících se ochrany dat ve východní Evropě na základě odpovědí respondentů.

Ransomware a další události zajištění kontinuity podnikání / zotavení po 
havárii jsou nadále významným prvkem v přípravách organizací na rok 2023.

Hlavními faktory změny jsou snaha o větší spolehlivost a lepší obnovitelnost, 
částečně kvůli nespokojenosti se stávajícími strategiemi ochrany dat.

Očekává se, že v roce 
2023 dojde k výraznému 
posunu v investicích do 
ochrany dat.

Organizace očekávají, že v roce 2023 
zvýší svůj rozpočet na ochranu dat o

organizací očekává, že v roce 2023 
přejde na jiné řešení zálohování.

47 %

5,6 %

očekává, že do roku 2025 začne 
v rámci své strategie ochrany dat 
využívat cloudové služby.

74 %
hledá nové řešení zálohování 
pro velké podniky kvůli „ochraně 
úloh IaaS a SaaS“.

10 %

produkčních platforem 
tvoří fyzické servery.

produkčních platforem 
tvoří virtuální počítače.

produkčních platforem 
je hostováno v cloudu.

27 % 25 % 48 %

uvádí, že jejich hlavní motivací ke 
změně řešení zálohování je „vyšší 
spolehlivosti/úspěšnost zálohování“.

42 %

83 %
čelilo v roce 2022 alespoň 
jednomu útoku ransomwaru.

má „mezeru v dostupnosti“ mezi 
potřebnou dobou provozu a tím, 
co dokáže oddělení IT zajistit.

70 %

považuje své kybernetické 
iniciativy a iniciativy BC/DR za 
převážně nebo zcela integrované.

90 %
si myslí, že cloudové nebo orchestrované 
zotavení po havárii je nejdůležitějším 
aspektem moderního řešení ochrany dat.

23 %

má „mezeru v ochraně“ mezi tím, 
kolik dat si mohou dovolit ztratit, 
a tím, jak často oddělení IT chrání data.

64 %

Pravděpodobně nejnáročnějším trendem pro rok 2023, který ovlivňuje strategii 
ochrany dat, je rozšíření hybridního IT v organizacích všech velikostí.

Rostoucí využívání cloudu při produkci i ochraně je také 
klíčovým faktorem v roce 2023.
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Úplná zpráva o trendech v ochraně 
dat v roce 2023 je k dispozici na 
stránce https://vee.am/DPR23.

Otázky týkající se tohoto průzkumu a poznatků/
informací publikovaných z něj zasílejte na 
adresu StrategicResearch@veeam.com.
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