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Ucelená sada bezpečnostního softwaru

Acronis Cyber Protect 15

Kategorie: 
Bezpečnostní řešení
Acronis International GmbH, www.acronis.cz

Přihlašovatel: 
Zebra Systems, www.zebra.cz
výhradní zastoupení společnosti Acronis pro ČR & SK

Použití produktu: Acronis Cyber Protect 15 je firemní řešení integrující zálohování, 
 disaster recovery, novou generaci ochrany proti malwaru, kybernetickou ochranu 
a  nástroje pro správu koncových zařízení (posouzení zranitelností, patch management, 
filtrování URL obsahu a další), vše v rámci jednoho uceleného řešení. Takto integrované 
řešení eliminuje komplikovanou správu oddělených bezpečnostních produktů,  přičemž 
vylepšuje ochranu dat a jejich dostupnost s cílem dosažení co nejvyšší firemní produkti-
vity.

Popis produktu: Acronis Cyber Protect integruje zálohování nové generace, antimal-
ware na bázi umělé inteligence a management ochrany koncových bodů do jediného 
řešení. Integrace a automatizace poskytují bezkonkurenční míru ochrany, zlepšují pro-
duktivitu, a přitom snižují celkové náklady na vlastnictví.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Antimalware a antivirus
 ■ Kontinuální ochrana dat
 ■ Aktualizace bez možnosti selhání
 ■ Globální monitoring hrozeb a chytrá upozornění
 ■ Forenzní zálohování
 ■ Zprávy o compliance a mapa ochrany dat
 ■ Bezpečná obnova
 ■ Globální i lokální whitelisty záloh

Záruka: 12 měsíců včetně technické podpory

Cena (bez DPH): od 49 eur za pracovní stanice, od 239 eur za server, od 469 eur 
za  hostitele virtualizace

O SOUTĚŽI: Cílem soutěže IT produkt je vyzdvihnout zařízení s takovými 
vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. 
Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, 
výrazně zjedno dušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich výrobci, distributoři, poskytovatelé, 
případně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno mohlo být jakékoli zařízení, software, 
řešení nebo služba z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze 
využít v podnikovém prostředí.

V době hodnocení produktu musela být – ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho 
finální verze. Zařízení, která nepostoupila do finále, nebudou zveřejněna. Důvod 
je prostý: naším cílem je vyzdvihnout produkty, jež si podle našeho názoru zaslouží 
zvýšenou pozornost, a nikoli vrhat byť třeba jen letmý stín na ty, které se mezi 
finalisty nedostaly.

Firmy, jejichž produkty  postoupily 
ve třetím kole do finále soutěže

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zebra Systems

HARDWARE AOC • Synology

INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Asseco Central Europe 
Asseco Solutions

KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY IPEX

ON-LINE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY KPCS CZ

RADAN DOLEJŠ

Jako ve všech předchozích třinácti ročnících soutěže IT produkt 
roku platila i ve třetím kole roku 2020 tatáž kritéria výběru. Do 
finále totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně odlišují 

od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýše-
nou pozornost případných uživatelů.

Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen 
jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením 
pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí 
u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro 
výběr u levnějšího zařízení.

Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu října 2020. Při 
následném hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli z materi-
álů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků mimo naši 
redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testerů z našich 
 zahraničních poboček.

Výsledky posledního kola soutěže vznikly po pečlivém zvažování 
i čilé e -mailové a telefonické komunikaci, po přečtení řady we bových 
stránek i whitepaperů a po redakčních testech vybraných zařízení.

Příští měsíc můžete opět čekat finále. V každé kategorii bude zvo-
len jeden vítěz. I když ke každé soutěži finále patří, určitě není tím 
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní vítězství v soutěži je totiž 
skutečnost, že produkt nabízí zajímavou funkcionalitu svým uživate-
lům. A tu nabízejí všichni finalisté, kteří tedy mají právo používat 
označení IT produkt 2020. ■

Zaujal vás 
tento 
příspěvek?
Čtěte 
související 
články 
s příbuznou 
tematikou 
on–line.
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