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CIO se v dnešní době zaměřují na celkové cíle
svých organizací, jejich prosperitu a také zaměstnance, kteří
jsou hybnou silou každé společnosti.

Na CIO jsou kladeny požadavky implementovat takové
technologie, které zlepšují zákaznické služby, podporují
inovace a zároveň pomáhají dosahovat lepších finančních
výsledků. S těmito cíli se zároveň požaduje, aby firemní IT 
předcházelo možným rizikům, bylo bezpečné, moderní a 
efektivní.

Tento průvodce si klade za cíl IT manažerům pomoci s 
konceptem firemní ochrany dat („data protection“). 
Naleznete zde nové nápady a zkušenosti ostatních CIO, 
kteří byli v úspoře nákladů, inovacích a zlepšení
spokojenosti zákazníků úspěšní. Pojďme začít.
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Každý den se v naší práci potýkáme s COVID-19. A každý z nás
má své cíle – chceme bezpečí pro sebe a naše rodiny, musíme se vyšší
mírou starat o naše fyzické i emoční zdraví a zároveň musíme odvádět
naši každodenní práci. A to vše v pro nás netypickém, domácím
prostředí.  

A jak do toho zapadá ochrana dat, když se domov stává našim
hlavním pracovištěm?

Mnoho IT manažerů vždy přemýšlí o ochraně dat. Pro CIO se stává
základním, strategickým a klíčovým tématem. Je součástí cloudových
strategií, digitálních transformací a je to také cesta k eliminaci rizik
spojených s naší prací z domova. 

Většina CIO si nikdy
nepředstavila scénář, 
který nastal v důsledku
COVID-19.

Serge Findling | IDC, Vice President of 
Research, Digital Transformation, IDC 
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Commvault cloud data protection customer survey, 106 samples size, June 2020 
TVID: 19E-028-0C4

TechValidate průzkum 41 uživatelů Commvault® software. 
Uvedený příklad se skládá z uživatelů Commvault cloud software.

„Data protection“ (ochrana dat) vám pomůže
ušetřit čas, uspořit náklady a udržet vaší organizaci v 
bezpečném chodu v průběhu globální pandemie.

S dobrým a efektivním konceptem podnikového managementu
dat může vaše organizace dokonce ze současné situace vyjít s 
výhodou. Upevní si pozici v oblasti ukládání, řízení, využití a 
ochrany dat, která pro valnou většinu organizací představují
jedno z nejcennějších aktiv. 

TOP priority v průběhu pandemie COVID-19

Jaké jsou 3 klíčové priority v průběhu globální pandemie?

https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/charts/19E-028-0C4
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Na začátku globálního „lock-downu“ byly priority jasné:
• Udržet lidi v bezpečí
• Udržet si spokojené zákazníky
• Udržet lidi při práci

Organizace se přepnuly do módu vzdálené práce. IT týmy se potýkaly
především se zabezpečením dat koncových zařízení tak, aby 
zaměstnanci mohli na svých zařízeních pracovat z domova a nepřijít o 
vitální firemní data.

Počet virtuálních pracovních stanic dramaticky vzrostl a s tím i potřeba
efektivního zálohování virtuálních prostředí.

Začaly se objevovat ransomware útoky. Dokonce i v těch nejvíce
zranitelných institucích jako jsou například nemocnice. IT v mnohem
větší míře čelí novým výzvám: zejména nutností testování „disaster 
recovery“ ze vzdálených lokalit. A mnoho z nich bylo úspěšných.

Pro CIO je bezpečné zálohování dat důležitější více než kdy jindy.

Práce z domu je téměř v 50% 
případů jmenována jako klíčová
priorita v době krize. Dokonce
(70%) v bezprostřední „COVID“ 
fázi versus (48%) v očekávané
navazující („re-open“) fázi…ale 
v mnoha případech se očekává
další katalýza těchto již
osvědčených trendů.

BCG | COVID-19 IT Buyers Sentiment 
Survey, April 24-May 5, 2020

Data protection: první kroky v době COVID-19
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IDC COVID Tech Index Survey, Stephen Minton, Jun 2020 IDC COVID Tech Index Survey June 2020
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Ať už se nacházíte ve fázi, že již znovu otevíráte některé vaše pobočky nebo

se stále potýkáte s COVID-19 a pracujete z domu, jedna věc je jistá, vaše

data musí být chráněna.

Titulky z médií nám každý den přinášejí zprávy o kybernetických útocích. 

Objevují se nové formy ransomware hrozeb a hackeři, kterým se před

několika měsíci podařilo prolomit cloudová úložiště, toho využívají jako

vstupní bránu pro jejich útoky.

Zdravotní, vládní, finanční, právní a další instituce dnes čelí sofistikovaným

ransomware útokům a musí se potýkat s otázkou: „Jak máme co nejlépe

zabezpečit svá data?“

V prostředí velkého tlaku na náklady IT specialisté a manažeři alokují značnou

část svých budgetů na minimalizaci rizik pro jejich společnosti. V červnu 2020 

IDC poukázala na výrazný posun v postoji společností směrem k zajištění a 

financování jejich bezpečnosti. Organizace musí reagovat na důsledky

kybernetických incidentů a zároveň vytvářejí nové protokoly pro bezpečnou

práci z domova. 

Otázka: jaká jsou vaše očekávání pro řízení v době
„COVID-19“ z pohledu ochrany dat?

Nyní se zaměřme na bezpečnost
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V našem „novém normálu“ ochrana dat („data protection“) 
představuje dlouhodobou prioritu.

BCG analýza konstatuje, že IT manažeři považují ochranu dat za prioritu, 
která ještě zesílila na svém významu v době COVID-19 a bude pokračovat
přinejmenším dalších 12-24 měsíců.

Ochrana dat je mnohem více než zálohování. To, co společnosti dnes
potřebují je správné ukládání, ochrana, řízení a především využívání
podnikových dat.

Správná ochrana dat organizacím
pomáhá v následujících oblastech:

• Využívání dat pro lepší pochopení
vašich zákazníků a jejich potřeb, 
zavádění inovací a dosažení výhod

• Být v souladu s regionálními a 
průmyslovými regulačními
požadavky

• Rychle obnovit data ať už v 
důsledku ransomware útoku či
jiného výpadku IT infrastruktury

BCG COVID-19 IT Buyers Sentiment Survey, April 24-May 5, 2020
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49% dotazovaných

Commvault cloud 
zákazníků říká, že
rychlejší digitální
transformace je jedna
ze tří TOP priorit v době
globální pandemie.

49%

8

S globálním přechodem do módu vzdálené práce
organizace všech velikostí čelí výzvě, jak udržet produktivitu. Pokud
zaměstnanci nemohou být fyzicky v kancelářích nebo data centrech, 
cloud se jeví jako flexibilní volba, jak přistupovat a využívat data ze
vzdálených lokalit.

CIO dnes chtějí rychle a flexibilně využívat výhody cloudu. Není to jen o 
přesunu do cloudu, je to o „transformaci s cloudem“ (Infosys, CIO 
Magazine).

S daty v cloudu organizace mohou využít „big data“ analýzy, umělou
inteligenci, „machine learning“, internet věcí, „blockchain“ a „edge 
computing“. Rychlá a bezpečná „cloud data migration“ se stává
kritickou nutností.

• Adopce cloudu je obvykle částí větších, víceletých digitálních
transformačních projektů.

• COVID-19 akceleruje nebo přehodnocuje priority digitálních
transformačních projektů.

TechValidate survey of 41 users of 
Commvault software. TVID: 5FB-EDB-76D

Commvault cloud data protection customer survey, 106 samples size, June 2020 
TVID: 5FB-EDB-76D
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Vidíme dva roky digitálních

transformačních projektů

realizovaných za dva měsíce.

Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/

blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/  
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/
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Cloudová migrace

34% akcelerací cloudové
migrace jako důsledek
COVID-19

46% očekává cloudovou
migraci jako jednu z priorit pro 
následujících 12-24 měsíců

10

Cloudová datová migrace je kritickou součástí cloudových iniciativ. 
Zákazníci, kteří používali Commvault ještě před globální krizí sdílejí
své zkušenosti:

Přibližně jedna ze tří společností 
akceleruje cloudovou migraci1

1 BCG COVID-19 IT Buyers Sentiment Survey, April 24-May 5, 2020

„Přechod do cloudu byl skutečně jednoduchý.“
Ben Roper, Enterprise Backup and Recovery Specialist, Parsons Corp Customer video.

„Všechno, co Commvault slíbil i dodal…Dostali jsme téměř ihned
funkční integraci s Amazon S3 a S3 Glacier.“
Harold Knapp, network operations director, The College of the Holy Cross, Case 

study, Webinar

„Commvault nám umožnil efektivně konfigurovat zálohování cloudového
prostředí a dramaticky snížil pracnost spojenou s migrací dat.“
Byeong-Sub Park, Senior Manager, Information Operations Team, Yura Corporation 

Case study

https://www.youtube.com/watch?v=glOFAZ1capk
https://www.commvault.com/resources/case-study-college-of-the-holy-cross
https://www.commvault.com/resources/case-study-yura-corporation
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Jak vedoucí společnosti využívají Commvault pro cloudovou
ochranu dat? Nechte je podělit se o jejich zkušenosti.

S již implementovaným, robustním Commvault 
řešením, nyní využíváme jeho cloudové možnosti, 
abychom se zbavili vlastnictví naší infrastruktury; 
místo toho hodně investujeme do cloudu, abychom
udrželi funkční provoz našeho IT.

Softwarové řešení od Commvaultu vyplnilo mezery
v nativních cloudových nástrojích a snížilo
požadavky na naše cloudové servisní týmy napříč
všemi případy užití („use cases“) tím, že nám
poskytlo optimalizované a efektivní zálohování
napříč našimi databázemi. 

Commvault nám také optimalizuje výkon napříč
AWS a Microsoft cloudovými servery a snižuje nám
náklady prostřednictvím datové komprese a 
deduplikace. McDonald’s tohoto dosahuje s pomocí
důvěryhodného a inovativního Commvault týmu.

Douglas Leonard, Director – Cloud Services, 
McDonald’s Corporation

„Snapshots“ cloudové ochrany dat

AstraZeneca využívá vícero veřejných cloudů – Amazon AWS, 
Microsoft Azure a Google Cloud Platform a k tomu i „on-premise“ data. 
Využívá Commvault pro komplexní ochranu dat, která obsahuje API 
pro datové „snapshoty“, přesun dat (včetně přesunů dat mezi cloudy), 
zálohování a destrukci dat.

Podívejte se na video se Scott Hunter, Global Infrastructure Services 
Director, AstraZeneca

Read more: https://www.commvault.com/blogs/im-lovin-it-customers-turn-
to-commvault-in-the-cloud 

https://www.youtube.com/watch?v=DjJS9q8E5To
https://www.commvault.com/blogs/im-lovin-it-customers-turn-to-commvault-in-the-cloud
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Každý den vidíme nový vývoj v oblasti globální pandemie COVID-
19. Oblasti, kde došlo ke zploštění křivky nárůstu nakažených znovu
otevírají své kanceláře s dodržováním sociálních odstupů. Objevují
se opatrné „pokusy“ lidí znovu navštěvovat restaurace a zábavné
parky. Celá řada zemí testuje fázové otevíraní komerčních a 
veřejných služeb.

V mnoha zemích a regionech práce z domova přináší daleko více
požadavků na online služby, dodávky a virtuální zkušenosti a 
zážitky. Lidé mají nové požadavky a očekávání od poskytovaných
zákaznických služeb. Tyto požadavky a očekávání se konstantně
mění.

CFO, kteří byli respondenty PwC (PricewaterhouseCoopers) 
průzkumu („COVID-19 CFO Pulse Survey mid-April survey“) se 
shodli na tom, že se jedná a postupný proces.

Kdy se vrátíme k normálu (business as usual)? Pokud by COVID-19 nyní skončil, za jak dlouho
odhadujete návrat k vašemu normálu („business as 
usual“)?

PwC COVID-19 US CFO Pulse Survey
April 8, 2020: base of 313; April 22, 2020: base of 305
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V těchto dynamicky měnících se dnech vidíme tři klíčové
oblasti, ve kterých ochrana dat hraje významnou roli:

1. CIO a IT jsou v přední linii organizací, jež pokračují ve
vzdáleném módu práce, virtualizaci a online byznysu

2. IT nadále musí přinášet úspory nákladů a umožňovat
svým firmám se flexibilně adaptovat

3. Leadership – IT i byznys považují ochranu dat jako
jednu z klíčových strategických oblastí

Tato krize je významným prostředkem
pro digitální transformaci. Postoj
typu: „Počkáme a uvidíme“ bude mít
stěží šanci na úspěch. Je to jako řídit
organizaci v mezních situacích s 
lídrem, který je slepý.

CIO musí také vidět COVID-19 jako
příležitost pro zlepšení hodnoty IT. 
Dodáváním více služeb a efektivnosti
pro byznys. 

Serge Findling | Vice President of 
Research, Digital Transformation, IDC2

Ochrana dat („data protection“): 
příležitost pro dosažení lepší hodnoty IT 

2 IDC, Post-COVID-19: A CIO Recovery Guide — Scenario Planning Your Responses, 
Serge Findling, April 2020, 
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Organizace se velmi rychle přepnuly do módu vzdálené práce.

Zatímco odborníci upozorňovali na potřebu efektivního
managementu a bezpečnosti dat, pracovníci velmi rychle a 
operativně začali vzdáleně pracovat tak, aby byli schopni vyhovět
korporátním nebo firemním požadavkům.

Nyní se jeví, že je správný čas udělat krok zpátky a nastavit pravidla
ochrany dat odpovídající tomuto novému, vzdálenému způsobu
práce.

Nyní je čas klást si klíčové otázky v oblasti ochrany dat…

1. Pokračování vzdálené práce
Co z následujícího plánuje vaše společnost
implementovat, když se byznys bude vracet
zpátky do on-site módu?

Ochrana dat („data protection“):  příležitost pro dosažení lepší hodnoty IT

PwC (PricewaterhouseCoopers) COVID-19 CFO Pulse Survey
April 22, 2020: bases of 305
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Jsou zařízení, jež zaměstnanci používají, zálohována? Vyzkoušejte zdarma
zkušební verzi na Metalic, který poskytuje zálohování dat pro koncová zařízení.

Aplikujete zálohování dat i při používání zkušební verze Office365? Zamyslete se 
nad kritickými daty, která využíváte ve zkušebním Office 365 prostředí. Commvault 
dokáže podporovat a chránit vaše data v rámci zkušebního Office 365 prostředí a při
jeho ukončení hladce přejít, podporovat a chránit vaše data v produkčním prostředí. 
Vysoká dostupnost Office 365 neznamená, že i data jsou zálohována.

Máte skutečně řešení pro zálohování a obnovu dat pro vaše SaaS aplikace, jež
jsou klíčové pro váš byznys? SaaS implementace potřebují zálohování. Salesforce, 
SAP HANA, specifická SaaS řešení – ty všechny potřebují ochranu dat.

Můžete rychle obnovit virtuální prostředí? Zaměstnanci, kteří nejsou zvyklí pracovat
z domova, mohu dělat chyby. Pokud potřebujete obnovit jeden určitý soubor z 
virtuálního stroje, máte k dispozici granulární možnost obnovy tohoto konkrétního
souboru nebo musíte obnovit celý virtuální stroj?

Jste chránění proti ransomware? Bohužel, ransomware útoky se v době pandemie
stále dějí. Jsou vaše data bezpečně chráněna proti ransomware? Umíte data rychle
obnovit a udržet tak váš byznys v chodu?

Velká otázka pro mód vzdálené práce a ochrany dat
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2 ze 3 dotazovaných
zákazníků

Commvault cloud 
zákazníci říkají, že jim
Commvault zajistil lepší
přístup k datům.2.

16

Pro mnoho Commvault zákazníků proběhl přechod na vzdálený způsob

práce hladce. Některé organizace přidaly ochranu dat koncových zařízení

svých vzdáleně pracujících zaměstnanců. Jiní zákazníci začali využívat

Office 365 a jednoduše rozšířili ochranu dat na tyto nové SaaS 

implementace. 

Protože i IT profesionálové přešli do módu vzdálené práce, i oni jsou

schopni s Commvaultem nadále ukládat, řídit a využívat data a zajistit, 

aby kritická byznys data byla pro zaměstnance nadále přístupná. Dva ze

tří dotazovaných Commvault zákazníků užívajících Commvault pro 

ochranu dat v jejich cloudových prostředích konstatovali, že jim

Commvault zajistil lepší přístup k datům.

Commvault zákazníci jsou bez obav v módu
vzdálené práce

1 TVID: 0F6-4B8-996
2 TechValidate survey of 43 users of 
Commvault software; TVID: E83-6D4-EBB 

„Jsme schopni zajistit zálohování dat našich zaměstnanců, kteří v 

současné době pracují z domova1. “

Senior IT Manager, Medium Enterprise Industrial Manufacturing Company
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Jak Commvault cloud „data protection“ pomáhá
organizacím v průběhu globální pandemie?

„Naše Office 365 data jsou chráněna“
IT Architect, Medium Enterprise Insurance Company

Mohli jsme adoptovat
cloudově založená
řešení pro umožnění
vzdálené práce.

IT Professional, Medium Enterprise 
Government Company

„Jedeme ve stejném režimu, jen s lidmi
pracujícími vzdáleně.“
IT Manager, Medium Enterprise Government Company

Commvault cloud data protection customer survey, 106 samples size, June 2020 
TVID E83-6D4-EBB, 0F6-4B8-996, 690-41C-06A, 4ED-A63-65E, 5E9-9C1-CA1

https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/E83-6D4-EBB
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/0F6-4B8-996
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/690-41C-06A
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/4ED-A63-65E
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/5E9-9C1-CA1
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Na prvním místě je zdraví a bezpečí vašich zaměstnanců. Dokážete pomoci svým

lidem, zejména IT týmům, aby udělali více práce v kratším čase?

Commvault zákazníci se shodují na třech věcech, kde významně šetří čas díky

efektivní ochraně dat:

• 1 FTE (full time equivalent). Globální výrobce polovodičů Quorvo byl schopen s 

Commvaultem ušetřit 1 FTE. Nyní se IT tým může soustředit na více expertní úlohy.

• 50% úspora času na obnovu dat. Po ztrátě dat v důsledku ransomware útoku, 

NPC System, korejský dodavatel ERP řešení, přešel na Commvault. Nejvíce oceňují

intuitivní uživatelské rozhraní a funkcionalitu „Table-Level Recovery (TLR)“. 

Významně jim to šetří čas při obnově dat a maximalizuje to produktivitu. 

• 30% celková úspora času. The College of the Holy Cross nahradil páskové

zálohování cloudovými zálohami. Přímá integrace Commvaultu na Amazon S3 a 

Amazon S3 Glacier jim šetří čas a práci.

2. Úspora nákladů

Lidé jsou nejvyšší
priorita; nicméně peníze
jsou druhou prioritou.

IDC

IDC, Post-COVID-19: A CIO Recovery Guide — Scenario Planning Your Responses, Serge 
Findling, April 2020

Ochrana dat („data protection“):  příležitost pro dosažení lepší hodnoty IT

https://www.youtube.com/watch?v=f05YdB9qRZk&feature=youtu.be
https://www.commvault.com/resources/case-study-npc-system
https://www.commvault.com/resources/case-study-college-of-the-holy-cross
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Mnoho CFO se v poslední době

zaměřuje na to, jak řídit současný

tlak na finance, aby dokázali úspěšně

vyjít z krize.

PWC 

COVID-18 US CFO Pulse Survey April 8, 2020: 
base of 212; April 22, 2020, base of 305
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Může váš IT tým ušetřit náklady na neočekávaných místech?

Commvault zákazníci šetří náklady díky dobře implementované ochraně dat.

• 2.5 miliónů NZD, to je očekávaná tříletá úspora Spark New Zealand, kteří přešli

na Commvault. Největší telekomunikační operátor na Novém Zélandu byl

schopen snížit pracnost o 30 hodin týdně díky Commvault řešení.

• > 1 milión GPB, to je odhad úspor University of Leicester a to díky deduplikaci, 

která byla umožněna nasazením Commvault řešení v roce 2010. Navíc, UK 

research university odhaduje úsporu 700 tisíc GPB na hardware plus úsporu

1.800 hodin práce díky zjednodušenému managementu.

• 60 tisíc GPB za tři roky, to je odhad úspor nákladů francouzské retailové a „e-

commerce“ společnosti Le Redoute UK jenom na softwarových licencích pro 

ochranu dat. Dále tato firma ušetří 12-24 hodin týdně čas svých „backup“ 

administrátorů tím, že využívá výhod Commvault řešení.

2. Úspora nákladů

WC COVID-19 US CFO Pulse Survey April 8 2020: base of 212; April 22, 2020, 
base of 305

• Finance jsou po lidech hned druhou

prioritou. Rozpočty se přesouvají nebo

snižují. Kde je možné najít prostor pro 

úspory, když rozpočty jsou už i tak

napnuté? Řešení pro ochranu dat může

být odpovědí.

• Podle IDC budou nadále důležité ty 

projekty, které mohou firmám pomoci v 

budoucím růstu – a to včetně projektů

digitálních transformací, zákaznických

zkušeností, kybernetické bezpečnosti a 

zachování soukromí.

Ochrana dat („data protection“): příležitost pro dosažení lepší hodnoty IT

https://www.commvault.com/resources/case-study-spark-new-zealand
https://www.commvault.com/resources/case-study-university-of-leicester
https://www.commvault.com/resources/case-study-la-redoute
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Jak se vaše IT změnilo v 
důsledku globální pandemie?

44% zkoumaných Commvault 
cloud zákazníků potvrdilo, že
jejich IT oddělení se v době
globální pandemie více spoléhá
na automatizaci.

44%

21

Mnoho Commvault zákazníků je schopno najít prostor pro úspory
nákladů. S Commvaultem je možné ušetřit peníze díky deduplikaci a 
kompresi dat, zredukování ceny úložišť a množství dat „cestujících“ 
do cloudu. Další úspory lze získat díky automatizované, na SLA bázi
založené, archivaci. Náklady také šetří bezproblémový přesun dat
dle zadané definice do levnějších typů úložišť.

Jiní zákazníci nacházejí úspory díky možnostem automatizace, které
Commvault nabízí. Tím uvolní ruce svým IT týmům a ty se mohou
věnovat jiným projektům. Rychlost a škálovatelnost v oblasti ochrany
dat pomáhá IT zaměstnancům bezpečným způsobem dokončovat
projekty v kratším čase. V konečném důsledku, dobré řešení pro 
ochranu dat poskytuje zaměstnancům jistotu a prostor pro lepší
produktivitu. 

Commvault zákazníci umí najít prostor pro 
úspory nákladů

TechValidate survey of 41 users of 
Commvault software; TVID: B0E-EFD-371
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Jak Commvault cloud „data protection“ 
pomáhá zvládat globální pandemii?

„Díky efektivnější deduplikaci a zálohování. To 
nám dává více času a šetří náklady, čímž nám
vzniká prostor věnovat se řízení jiných úloh.“
IT Director, Educational Institution

Spoléhám se na
funkční „backup“.

IT Director, Educational Institute
”Jednoduchý management.”
IT Staff, Educational Institution

Commvault cloud data protection customer survey, 106 samples size, June 2020 
TVID B0E-EFD-371, 75C-4FB-BB8, 745-061-536, 2CF-19C-73E

https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/B0E-EFD-371
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/75C-4FB-BB8
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/745-061-536
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/2CF-19C-73E
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V těchto náročných časech si chceme navzájem pomáhat. CIO mohou využít této

příležitosti pro změnu.

Commvault „C-level“ zákazníci vědí, že mají s Commvault řešením dopad na celou

jejich organizaci:

• Zlepšení efektivity. Lidé potřebují rychlý přístup k datům. Eran Gutman, CIO firmy

Shikun and Binui (přední izraelská stavební a developerská společnost) vysvětluje, 

že s Commvaultem ví, kde se nacházejí jejich data a může zajistit jejich zálohování.

• Možnost volby toho nejlepšího pro byznys. Každý cloud nabízí různé byznysové

výhody. Xiang Song, CTO společnosti CITIC Technology Development Company

(poskytovatel internetových služeb) ví, že je schopen s Commvaultem zredukovat

komplexitu řízení cloudových dat.

• Plán budoucího růstu. Množství dat, která bude nutné řídit, nadále poroste. Gareth 

Burton, CIO Europe společnosti Laing O’Rourke (velká stavební firma), tento nárůst

dat předpovídal a plánoval. Commvault jim nabízí škálovatelnost, a ještě k tomu

jasný přístup k řízení dat.

3. Vytvořte z ochrany dat strategický imperativ

Pandemie COVID-19 je 
příležitostí pro CIO udělat
změny, vykročit a pomáhat v 
oblastech, které jsou nad
rámec jejich tradičního pole 
působnosti.

CIO v této době nejurgentněji
přepracovávají jejich plány a 
adaptují se na neznámé byznys
prostředí, které se před nimi
objevuje.

Serge Findling | Vice President of 
Research, Digital Transformation, IDC 

IDC, Post-COVID-19: A CIO Recovery Guide — Scenario Planning 
Your Responses, Serge Findling, April 2020, 

Ochrana dat („data protection“):  příležitost pro dosažení lepší hodnoty IT

https://www.youtube.com/watch?v=KD5JepQQ5ek
https://www.commvault.com/resources/case-study-citic-cloud
https://www.commvault.com/resources/case-study-laing-orourke
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Byznys požadavky se během globální pandemie nezastavily. 
Lídři a manažeři potřebují přístup k obchodním datům. 
Ransomware útoků přibývá. „Disaster recovery“ se stává
klíčovým předmětem zájmu.

Commvault zákazníci jsou si jisti, že jsou na budoucí „datové“ 
výzvy připraveni. Stále stejná úložiště chrání jejich kritický
byznys „workload“ – SaaS aplikace, PaaS databáze, IaaS 
virtuální prostředí. Byznys kritická data jsou chráněna.

Commvault zákazníci si zachovávají
strategické zaměření

TechValidate survey of 41 users of Commvault software; TVID: B42-BA8-078; 
TVID: C08-6D3-E00

80% dotazovaných

Commvault cloud zákazníků
říká, že připravenost jejich
„distaster recovery“ je jednou ze
3 top priorit v průběhu
pandemie.

80%

61% dotazovaných

Commvault cloud zákazníků
říká, že prevence před
ransomware útoky je jednou ze
3 top priorit v průběhu
pandemie.

61%
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Jak Commvault cloud „data protection“ 
pomáhá zvládat globální pandemii?

„V podstatě žádná reálná změna. Jen ujištění, že naše
investice naplnila strategické požadavky před pandemií, 
v průběh pandemie a naplní i po pandemii.“
IT Manager, Medium Enterprise Professional Services Company

Je to tak jak to vždy bylo, 
spolehlivá a pro nás
bezstarostná ochrana
našeho SaaS Salesforce a 
„on-premise workloadu“. 
My se pak můžeme
soustředit na podporu
byznysu.

IT Staff, State & Local Government

”Spolehlivější přístup k datům.”
System Administrator, Large Enterprise Healthcare Company

Commvault cloud data protection customer survey, 106 samples size, June 2020 
TVIDB42-BA8-078, C08-6D3-E00, 441-717-C33, 6C4-E64-9B4, 3F8-B59-C40

https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/B42-BA8-078
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/C08-6D3-E00
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/441-717-C33
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/6C4-E64-9B4
https://www.techvalidate.com/product-research/commvault-software/facts/3F8-B59-C40
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IT lídři se v dnešní době především soustředí na 5 „data protection“ projektů:

• Ochrana koncových stanic. Ochrana zařízení vašich zaměstnanců bez ohledu na to, zda pracují

vzdáleně z domova nebo se navracejí zpátky do kanceláří. Commvault vám dá přehled, kde jsou data 

uložena nebo používána a zda jsou adekvátně řízena a chráněna.

• Ochrana před ransomware. „Špatní herci“ útočí na vaše data. Commvault vám pomůže zajistit, že

záloha vašich kritických dat bude provedena „off-site“, v zabezpečené izolované síti. Také okamžitá

obnova vám umožní udržet váš byznys v chodu, pokud už budete kyberneticky napadeni.

• Cloud „data migration“. Využijte rychle výhod cloudu. Commvault nativní integrace do AWS, Azure a 

Google Cloud zajistí, že vaše migrace do cloudu proběhne rychle a bezpečně.

• Office 365 „data protection“. SaaS aplikace jako Office 365, Salesforce, SAP Hana a další vyžadují

podnikovou úroveň zálohování a obnovy dat. Commvault zajišťuje komplexní ochranu dat aplikací na

bázi SaaS.

• Ochrana citlivých dat. Poznejte svá data a řiďte je v souladu s regulatorními požadavky. Využijte

Commvault pro „data sprawl“, „data governance“ (správu dat), „data search“ a „sensitive data regulation“.

Commvault chce pro vás být partnerem
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Na začátku globálního „lockdownu“ se Commvault zeptal svých zákazníků, co v těchto

časech považují za nejdůležitější. Odpovědi zákazníků byly konsistentní: ujištění se, že

jim na oddělení technické podpory odpoví a pomůže „živý“ a fundovaný člověk.

Commvault vytvořil skutečně silnou nabídku, která zákazníkům pomáhá s ochranou dat.

• Zdarma přístup ke zkušební verzi Metalic SaaS zálohování a obnově dat pro 

koncová zařízení.

• Otevřený přístup do Commvault learning video knihovny.

• Další živé a „on-demand“ webináře s technickými experty, segmentovými

analytiky a byznys lídry.

Tyto iniciativy v oblasti ochrany dat pomáhají transformovat pracovní prostředí, 

udržet data v bezpečí a zároveň přesunout více dat do cloudu pro zajištění jejich

širší dostupnosti.

Ochrana dat: nezbytnost v době COVID-19
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Management dat, který společnosti musí zajistit, se 

neděje „kdekoli“. Stále více a více dat bude ve zvýšené

míře ukládáno, řízeno a analyzováno v cloudu.

Očekáváme, že včasná adopce cloudu a dalších

digitálních technologií bude dobře pozicována pro 

přečkání této bouře s minimálním narušením operativy.

Stephen Minton
Program Vice President, Customer Insights & Analysis, IDC, May 2020 (Link)
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https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46268520


Zjistěte více o nezbytné ochraně
dat a jak zajistit, aby na ni vaše
organizace byla připravena.

Navštivte commvault.com
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https://www.commvault.com/

