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2022
Główne trendy w ochronie danych
Wpływ, koszty i zalety
nowoczesnej ochrony danych

Pod koniec 2021 r. niezależna firma badawcza zapytała
ponad 3000 decydentów i specjalistów z obszaru IT
o czynniki wpływające na rozwój środowisk IT i ochronę
danych w ich firmach oraz o strategie na 2022 r.

23%

przedsiębiorstw chce
zmienić rozwiązanie
do backupu z powodu
kosztów, a 18% dąży do
poprawy wyników

87%

Główne czynniki
i twarda
rzeczywistość
Coraz częściej dynamika rozwoju
środowisk produkcyjnych jest
znacznie większa niż tempo
wdrożeń rozwiązań do ochrony,
co skutkuje rozbieżnością między
oczekiwaniami sfery biznesowej
a możliwościami działów IT.

menedżerów IT dostrzega
„deficyt ochrony”, czyli
różnicę między możliwymi
do zaakceptowania stratami
danych a stopniem ich
ochrony przez dział IT

Usługi produkcyjne
i ochrona w chmurze
W 2022 r. modernizacja zazwyczaj
obejmuje wzrost wykorzystania usług
chmurowych — zarówno produkcyjnych,
jak i związanych z ochroną.

41%

serwerów znajduje się
w centrach danych (fizycznych
i wirtualnych), natomiast 48%
jest hostowanych w chmurze
(u usługodawcy albo na
platformie IaaS lub SaaS)

67%
przedsiębiorstw korzysta
z usług chmurowych
w ramach strategii
ochrony danych

36%

danych na świecie nie
udało się odzyskać po
ataku ransomware

Częstotliwość
i skutki ataków
ransomware
Atak ransomware jest katastrofą —
i niemal pewnym zagrożeniem, na
które musi się przygotować każde
przedsiębiorstwo.

76%

przedsiębiorstw na świecie było
w ubiegłym roku celem co najmniej
jednego ataku ransomware

Ciągłość działania
i odzyskiwanie
po awarii
w przedsiębiorstwach

70%

wciąż korzysta z ręcznych
czynności lub skryptów w celu
wznowienia działalności po
awarii lub innym incydencie

W 2022 r. przewodnim hasłem
w obszarze modernizacji ochrony
danych jest „heterogeniczność”.
Przedsiębiorstwa powinny
dążyć do integracji narzędzi,
automatyzacji procesów
i orkiestracji przepływów zadań.

42%

menedżerów IT uważa ochronę
obciążeń w chmurze hybrydowej
za najważniejszy aspekt
backupu klasy korporacyjnej

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
Veeam jest liderem w obszarze rozwiązań do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych
oraz zarządzania danymi, które zapewniają nowoczesną ochronę danych. Firma udostępnia
kompleksową platformę przeznaczoną do środowisk chmurowych, wirtualnych, fizycznych,
SaaS i Kubernetes.

Więcej informacji: www.veeam.com/pl
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