YEDEKLEME
SORUNLARINDAN
İŞ SONUÇLARINA
Hassas bulut verileri, Microsoft Office 365'in yedekleme
işleviyle bile tehlikelere açık kalır.
KORKUTUCU GERÇEK:

%76

yedeklenmeyen
Office belgelerinin
oranı1

HER 10 KURULUŞTAN 6'SININ

Office 365 için veri koruma planı bulunmuyor2

KURULUŞLARDA VERİ KAYBININ
EN SIK GÖRÜLEN ALTI NEDENİ
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Yanlışlıkla silme

Saklama ilkesi açıkları

Kuruluşların %37'sinde yaşandı1

İşlerin hızına ayak uydurmak için
ilkelerin hızla geliştirilmesi gerekir.

Office 365 geri dönüşüm
kutuları ve sürüm geçmişleri,
veri kaybına karşı kısıtlı
düzeyde koruma sağlar

Kapsamlı bir Office 365
yedekleme çözümüyle saklama
ilkesindeki açıklar giderilir ve geri
yükleme esnekliği sağlanır:

 doğru yedekleme = kolay kurtarma
 doğru yedekleme olmazsa veriler coğrafi
yedeklerden kalıcı olarak silindiğinde
sorun büyür

 Kısa süreli yedekler
 Uzun süreli arşivler
 Granüler ve belirli bir noktaya geri
yükleme (ör. posta kutuları için)

SALDIRI: Ankete katılan kuruluşların %18'i1 şirket içinden
veya dışından kaynaklanan bir saldırı nedeniyle buluttaki
verilerini kaybettiğini belirtiyor
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Şirket içi güvenlik tehditleri

%68

Şirket dışı güvenlik tehditleri

oranında kuruluş
şirket içi saldırıların
arttığını belirtiyor3
Kötü amaçlı yazılım

Yaygın saldırı noktaları:
 Erişimin hızla değiştiği dosya ve kişiler
 Yanlışlıkla indirilen virüslü dosyalar
 Yanlışlıkla sızdırılan kullanıcı adları ve şifreler
 Kasıtlı olarak verilen zararlar veya
değiştirilen dosyalar
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Yasal gereksinimler ve uyumluluk gereksinimleri

Fidye yazılım

Exchange Online'ın sınırlı yedekleme/kurtarma
özellikleri, ciddi saldırılara karşı
yetersiz kalıyor.
Düzenli yedeklemeler, verilerinizin ayrı ve
güvenli bir kopyasını tutmanızı sağlar.
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Hibrit e-posta dağıtımları ve geçişler

E-postaları, dosyaları veya diğer
verileri alamazsanız (ör. yasal
işlemler kapsamında) sonuçlar
can sıkıcı olabilir:

Hibrit dağıtım:
şirket içi Exchange ve
Office 365 Exchange Online

Office 365 yedekleme çözümünüzün
kaynak konumdan bağımsız olarak
her ikisine de aynı davranması gerekir.
Para cezaları

Cezalar

Yasal işlemler

AB'de uyumsuzluk için uygulanan para cezaları:

€20

365+

neredeyse

Yedekleme

milyon

veya dünya çapındaki yıllık gelirin %4'ü4

VERILERINIZ IÇIN EN IYI KORUMAYI EDININ

Şirket içi

Genel bulut

Yönetilen bulut

Lenovo ve Veeam
Yedekleme ve Kurtarma Çözümü
Office 365 verilerini yanlışlıkla silmeye, güvenlik tehditlerine
ve saklama ilkesi açıklarına karşı koruyun
Farklı öğeleri ve dosyaları hızla geri yükleyin
Verimli eDiscovery özelliğiyle yasal ve uyumlulukla ilgili
gereksinimleri karşılayın

Yedekleme için tek adres: depolama,
sunucular, hizmet, yazılım

Bulut Veri Yönetimi sağlayan
global yedekleme lideri

LENOVO VE VEEAM İLE OFFICE 365 VERİLERİNİZİN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN
Daha fazla bilgi edinin
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www.lenovo.com/O365-data-management

Veeam müşteri anketi, Eylül 2019; katılımcı tabanı: 1.000 BT uzmanı
IDC: Microsoft Office 365 için Yedekleme Stratejisi Neden Çok Önemlidir?, 2019
Fortinet Şirket İçi Tehdit Raporu 2019
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/threat-reports/insider-threat-report.pdf
https://www.gdpreu.org/compliance/fines-and-penalties
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