
Rok 2020 był wyjątkowy dla wszystkich, również dla firm. Trudności zewnętrzne nieznane dotąd 
naszemu pokoleniu trwale zmieniły branżę IT, tworząc nowe, dotyczące nas wszystkich wyzwania.

Raport Veeam Data Protection Report 2021 powstał na podstawie niedawnego badania 
przeprowadzonego wśród 202 neutralnych firm z Europy Środkowej, w tym Polski, którego celem 

było poznanie aktualnej sytuacji w zakresie wpływu, kosztów i zalet ochrony danych.
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Gdy przedsiębiorstwa dynamicznie wdrażają nowoczesne usługi, starsze systemy 
nie zdają egzaminu. Liderzy z obszaru IT oczekują natychmiastowych rezultatów 

w zakresie ochrony krytycznych danych.

Istotne korzyści z wdrożenia 
nowoczesnej ochrony danych 

Veeam w polskich firmach

Nr 1 do backupu i odzyskiwania

Chmura odmienia ochronę danych. 
Czy Twoja firma jest na to gotowa?

Nowoczesna ochrona danych rozwija się coraz dynamiczniej na skutek wdrażania chmury. 
Przedsiębiorstwa na całym świecie wykorzystują backup w chmurze, aby chronić całe spektrum danych.

Do 2023 r. wiele firm będzie tworzyć kopie zapasowe przede wszystkim w chmurze. 
Czy wśród nich będzie również Twoja firma?
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Osiąganie większych korzyści, łatwiejsze spełnianie oczekiwań, 
szybsze rozwijanie działalności — to powody, dla których firma 
Veeam jest liderem oraz najbardziej zaufanym partnerem w obszarze 
zaawansowanej ochrony danych w każdym środowisku: chmurowym, 
wirtualnym, Kubernetes i fizycznym.

Nadszedł czas, by uwolnić się od tradycyjnych narzędzi do backupu 
i wdrożyć nowoczesne, przyszłościowe rozwiązanie, które pomoże  
Twojej firmie w osiąganiu sukcesów — obecnie i w przyszłości.
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W środowiskach IT zachodzą ogromne zmiany: przedsiębiorstwa dynamicznie 
wdrażają rozwiązania chmurowe, co dodatkowo utrudnia korzystanie z tradycyjnych 

rozwiązań do ochrony danych. Czy Twoja firma jest na to gotowa?

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw postępuje szybko i na ogromną skalę. 
Dlatego nie daj się wyprzedzić innym: czas na zmianę. Dzięki nam Twoja firma zyska 

odpowiednie możliwości już dziś i poprawi swoje perspektywy na przyszłość.

1 IDC Research, The Economic Impact of Veeam Cloud Data Management Platform, kwiecień 2020 r.
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Czy Twoją firmę stać na powodzenie zaledwie 
połowy operacji odzyskiwania krytycznych danych?

73%
Francja

79%
Hiszpania

81%
Skandynawia

https://vee.am/DPR21_PL
https://www.veeam.com/pl

