COIG | Cloud Backup
system do archiwizacji i synchronizacji danych

COIG Cloud Backup to jeden z najnowocześniejszych systemów do archiwizacji
i synchronizacji danych. Zabezpieczy Twoje dane przed kradzieżą, usunięciem
i fizycznym uszkodzeniem nośnika, na którym są zapisane

COIG
Cloud Backup

Jak działa backup online?

Informacje przeznaczone do archiwizacji są
szyfrowane na Twoim komputerze, a następnie
automatycznie wysyłane bezpiecznym połączeniem
na zdalne serwery.

Tam dla bezpieczeństwa są przechowywane
w kilku kopiach, w dwóch niezależnych lokalizacjach.
Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoje dane są zawsze
bezpieczne i gotowe do przywrócenia.

FUNKCJE SYSTEMU:
Harmonogram backup’u
Archiwizacja w piątek czy w poniedziałek? Bez różnicy.
W COIG Cloud Backup swobodnie zaplanujesz
dokładny termin backup’u, a także jego powtarzalność.

Działanie w tle
Raz skonfigurowana aplikacja archiwizuje
i synchronizuje dane bez angażowania użytkownika.

Wersjonowanie plików
Umożliwia odtworzenie zarchiwizowanych danych
z konkretnego dnia i godziny, kiedy był wykonany
backup i obejmuje nawet 30 wcześniejszych wersji
pliku.

Synchronizacja
Wszystkie pliki, które znajdą się w katalogu aktówki,
zostaną przesłane na serwer backup’u, a następnie
zsynchronizowane z Twoimi pozostałymi
komputerami, na których została zainstalowana
aplikacja.

Inteligentny backup
Backup przyrostowy i kompresja. Opcja czasowego
filtrowania pozwala znaleźć i przywrócić dane do
konkretnej godziny, dnia i miesiąca.

Dostęp do plików online
Od teraz masz dostęp do swoich plików
z dowolnego miejsca na świecie, a jedynym czego
potrzebujesz jest przeglądarka internetowa.

Backup baz danych
Archiwizacja baz danych sprawia, że dane zapisane na
przykład w popularnych programach księgowych są
automatycznie archiwizowane przez COIG Cloud
Backup.

Aplikacje mobilne
Twoje pliki będą zawsze z Tobą. Możesz je pobierać,
kopiować, współdzielić z innymi użytkownikami
platformy oraz udostępniać znajomym dzięki funkcji
linków publicznych.

Łatwe przywracanie danych
Odszukanie i ściąganie na dysk lokalny
zabezpieczonych plików nie nastręcza żadnych
trudności. Struktura folderów na koncie COIG Cloud
Backup jest utrzymana w identycznym stanie jak na
dysku lokalnym komputera, co pozwala szybko
zlokalizować interesujące dane.

Backup wielu plików PST w jednym projekcie
Korzystasz z MS Outlook? Do tej pory wykonując
backup plików PST byłeś zmuszony tworzyć dla
każdego z nich oddzielny projekt. Idąc za wszystkimi
sugestiami, od teraz w ramach jednego projektu
możesz kopiować wiele plików PST.
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