
Serwer 
 

 28 389 € netto

Storware KODO to platforma zapewniająca ochronę 
danych wszystkich Twoich użytkowników 

pracujących zarówno na urządzeniach stacjonarnych 
(Windows, OSX), jak i mobilnych (Android, Windows 

Phone czy iOS) ** 

IBM Spectrum Protect zapewnia funkcje obsługi kopii 
zapasowych, obrazów stanu, archiwizacji, odtwarzania, 
zarządzania miejscem w pamięci masowej, upraszcza 

proces ochrony danych niezależnie od miejsca ich 
przechowywania (serwery fizyczne, wirtualne, chmura,

software-defined) * 

Usługa Utrzymania i Serwisu 
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 Intel Xeon E5 2,6 GHz/ 48GB RAM/ 2x 400GB SAS 
12Gbit/s SSD/ 12Gbit/s SAS HBA/4x 1Gbit/s 

Ethernet/ 2x 770AC Power Supply 

 CENA pełnej ochrony danych 

SPECTRUM 
BEZPIECZEŃSTWA 

 IBM Storwize V5010 (6 x 4TB 7.2K 3.5" NL-SAS HDD)
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Czy skutecznie chronisz dane swojej organizacji ? 

Poznaj kompletny zestaw zapewniający ochronę 
kluczowych danych. Gotowy do działania od zaraz. 



Podstawowe funkcje Storware KODO 
 

• Obsługa wielu platform - (Windows, MacOS, iOS, Android, Windows Phone) 
• myKODO, czyli kontenery pozwalające na przechowywanie i szyfrowanie własnych plików na urządzeniach mobilnych 

• Migracja międzyplatformowa (dla urządzeń mobilnych) 
• Możliwość odtworzenia pojedynczego pliku dokumentu, obiektu z galerii, kontaktu czy zadań z kalendarza 

• Możliwość odtworzenia danych z konkretnego punktu w czasie 
• Przyrostowa kopia bezpieczeństwa 

• Wersjonowanie chronionych obiektów 
• Ochrona poczty elektronicznej (Outlook, Lotus Notes) 

• Usuwanie danych z zagubionego/skradzionego telefonu z pełnym odtworzeniem danych na nowym urządzeniu 

Opis Funkcjonalny 

IBM Spectrum Protect pozwala na backup szerokiej gamy środowisk: 
 

• systemy Windows, Linux (x86, x86_64, System Z, Power), AIX, MacOS, Solaris, HP-UX 
• środowiska mobilne - wtyczka KODO dla Android, iOS, Windows Phone 

• środowiska wirtualne (VMware, MS Hyper-V) 
• wtyczki vProtect dla otwartych hypervisor’ów (KVM, XEN, Citrix, Redhat) 

• serwery poczty: MS Exchange i Lotus Domino 
• bazy danych: DB2, ORACLE, MSSQL i MySQL 

• systemy planowania zasobami przedsiębiorstwa na bazie rozwiązań SAP 
• replikacja i/lub backup przyrostowy wieczny

IBM Spectrum Protect  (dawniej Tivoli Storage Manager) 
*Pojemnościowa licencja na 7TB IBM Spectrum Protect Suite, która pozwalaj na nielimitowaną rozbudowę, zarówno w

zakresie pojemności (licencji) ale także ilości serwerów, na których składowany i zarządzany jest backup.  

Wybrane funkcje: 
• obsługa  kopii zapasowych, obrazów stanu, archiwizacji, odtwarzania, zarządzania miejscem w pamięci masowej, 

• mechanizmy odtwarzania maszyn oraz usuwania skutków awarii. 
• ochrona maszyn wirtualnych, serwerów plików, poczty, baz danych, systemów zarządzania zasobami 

• skalowalność typu enterprise 

Storware KODO 
 

**Licencja Storware KODO na 100 użytkowników pozwala na backup stacji roboczej 
 oraz do 4 urządzeń mobilnych per użytkownik bez limitu danych. 

 
Platforma Storware KODO zapewnia tworzenie kopii zapasowych wszystkich urządzeń objętych polityką 

bezpieczeństwa oraz intuicyjne przywracanie danych; umożliwia pracę grupową i bezpieczne współdzielenie 
danych w ramach organizacji, dostęp do danych ze wszystkich urządzeń, migrację danych pomiędzy 

urządzeniami
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Usługa/Warunki utrzymania i Serwisu 
1 rok utrzymania systemu 

(w trybie 8godz./5dni, przez 12 m-cy dla oprogramowania oraz 36 m-cy dla sprzętu) oraz : 
- 3 wizyty serwisowo-audytowe 

- wsparcie w zakresie poprawek i upgrade'ów systemu 
- dedykowany portal zgłoszeniowy 

- wsparcie specjalistów on-line oraz na miejscu u klienta 


