Avrupa

2022
Öne Çıkan Veri Koruma Eğilimleri
Modern veri korumanın etkisi,
maliyetleri ve faydaları

2021 yılının son aylarında bağımsız bir araştırma firması,
3.000'in üzerinde BT profesyoneli ve karar verme yetkisine
sahip BT uzmanıyla, BT ve veri koruma kararlarının arkasında
yatan sebepler ve 2022'ye yönelik stratejileri hakkında bir anket
çalışması gerçekleştirdi.

%24

oranında kuruluş maliyet
gerekçesiyle yedekleme
çözümünü değiştirecek,
%18 oranında kuruluş
ise daha iyi sonuçlar elde
edeceğini umuyor

%87

Öne Çıkan Nedenler
ve Fiili Açıklar
"Korumaya" kıyasla "üretime"
daha fazla öncelik verilmesi, sıkça
rastlanılan ve iş beklentileri ile
BT'nin sunabildikleri arasında açık
oluşmasına sebep olan bir durumdur.

oranında BT lideri,
tolere edilebilir veri
kaybı ile BT'nin şirket
verilerini koruma yöntemi
arasında bir "Koruma Açığı"
olduğunu düşünüyor

Bulut Tabanlı Üretim
ve Koruma
2022'de yapılacak modernleşme
çalışmalarının çoğunda, üretim
ve koruma için bulut hizmetleri
kullanımının arttığını göreceğiz.

%52

oranında sunucu veri
merkezinde (fiziksel ve sanal)
barındırılırken %48 oranında
sunucu ise bulutta (MSP, IaaS
veya SaaS) barındırılıyor

%67
oranında kuruluş veri
koruma stratejileri
kapsamında bulut
hizmetlerinden
faydalanıyor

%33

oranında veri, maruz
kalınan bir fidye yazılım
saldırısının ardından
kurtarılamadı

Fidye yazılım bir felakettir ve
neredeyse her kuruluş, bu tehditle
karşı karşıya kalır. Bu nedenle
hazırlıklı olmak çok önemlidir.

%76

oranında kuruluş geçen
yıl en az bir kez fidye
yazılım saldırısına uğradı

Kuruluşlar ve İş
Sürekliliği/FK
2022'de veri korumayı
modernleştirme konusunda
anahtar kelime "heterojenlik"
olacak. Kuruluşların araçlarını
entegre etmeleri, süreçlerini
otomatikleştirmeleri ve iş
akışı orkestrasyonu yapmaları
gerekiyor.

Fidye Yazılıma
Maruz Kalma Sıklığı
ve Saldırıların Etkisi

%70

oranında kuruluş hâlâ iş
sürekliliği/FK sırasında
manuel adımlarla veya
komut dosyalarıyla
ilerlemeye bel bağlıyor

%41

oranında BT lideri, hibrit bulut
iş yükü korumasının, kurumsal
yedeklemenin en önemli kısmı
olduğunu düşünüyor

1 Numaralı Yedekleme ve Kurtarma
Modern Veri Koruma sunan yedekleme, kurtarma ve veri yönetimi çözümlerinde
lider olan Veeam; Bulut, Sanal ve Fiziksel ortamların yanı sıra SaaS ve Kubernetes
ortamları için tek bir platform sağlar.

Daha fazla bilgi edinin: www.veeam.com/tr
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