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Mecom očeká-
vá, že Acronis File 
Advanced umožní 
rychlé a komfortní 
sdílení dokumen-
tů a dalších výstu-
pů nad různými 
platformami se za-
bezpečením dat na 
vlastní infrastruk-
tuře. Řešení dovolí 
přistupovat k sou-
borům uloženým 
v různých systé-
mech z více než 
200 notebooků pra-
covníků na cestách s možností víceuživatel-
ského přístupu, úprav, správy verzí atd. Sa-
mozřejmostí bude i přístup z chytrých telefo-

Mecom Group implementuje Acronis Files 
Advanced pro mobilní a bezpečný přístup 
k dokumentům

nů či tabletů, zejména pro obchodní zástupce 
s potřebou sdílet informace CRM a pro řidiče 
rozvážející zboží.

Oddělení IT v Mecom Group spravuje 
kompletní provozní data společnosti umístě-
ná v systému ERP na sedmi zpracovatelských 
zařízeních na Slovensku, v České republice 
a v Maďarsku. Vedle toho zajišťuje potřeby vel-
kého množství obchodních zástupců na území 
všech tří států, kteří potřebují sdílet informa-
ce v rámci ERP, především excelové výstupy, 
wordové dokumenty, obrázky a další soubory.

„Těšíme se zejména na nové možnosti on-
line přístupu k informacím z mobilních zaří-
zení, které zefektivní činnost našim pracovní-
kům v terénu,“ řekl Maroš Habušta, vedoucí 
oddělení IT v Mecom Group. „Od Acronis Fi-
les Advanced očekáváme plné nahrazení do-
posud využívané platformy pro sdílení firem-
ních dokumentů a přístup k nim.“

Nyní společnost své soubory sdílí s vyu-
žitím různých nástrojů, jako jsou např. Kerio 
Workspace, a částečně také pomocí poštov-
ního serveru IceWarp, předtím využívala sí-
ťové řešení Novell. V souvislosti s přechodem 
produktu Workspace do cloudu se ale v Me-
com Group rozhodli najít nové řešení, které 
by umožňovalo sdílet dokumenty na vlast-
ní IT infrastruktuře. Vzhledem k těmto po-
žadavkům a nabízeným funkčním možnos-
tem se firma rozhodla pro instalaci Acronis 
Files Advanced.

Acronis Files Advanced (obr. 1) je jedno-
duché ucelené a bezpečné firemní řešení pro 
sdílení souborů, které zvyšuje produktivitu 
uživatelů a oddělení IT poskytuje kompletní 
kontrolu nad veškerým firemním obsahem, 
čímž zajišťuje bezpečnost, soulad s regula-
torními požadavky a umožňuje zavést BYOD 
(koncept Bring Your Own Device, přines si 
své zařízení). Zaměstnanci mohou využívat 
jakékoliv zařízení pro bezpečný přístup k da-
tům a pro synchronizaci a sdílení souborů 
s ostatními zaměstnanci, zákazníky, obchod-
ními partnery nebo dodavateli.

(Acronis)

Firma Acronis oznámila, že společnost MECOM GROUP, významný středoevropský zpra-
covatel masa, bude využívat řešení Acronis Files Advanced pro efektivní a bezpečný pří-
stup k podnikovým dokumentům. Společnost implementuje také řešení Acronis Backup 
pro zálohování firemních serverů a pracovních stanic. Systémy dodala firma Nové tech-
nológie a služby (NTS), certifikovaný partner společnosti Acronis na slovenském trhu.

O společnosti Mecom Group

Společnost MECOM GROUP, s. r. o., je 
člen firmy CARNIBONA GROUP, která je 
jednou z nejsilnějších a nejrychleji se roz-
víjejících společností v oblasti zpracování 
masa ve středoevropském regionu. Vznik-
la v roce 2008 postupným slučováním vý-
znamných společností v oboru zpracování 
masa s dlouholetou tradicí na Slovensku, 
v Maďarsku a v České republice. Více na 
www.mecom.sk.

Obr. 1. Acronis Files Advanced je jednoduché ucelené a bezpečné firemní 
řešení pro sdílení souborů

Nová funkce: Acronis přidává do svých řešení možnost zálohování a obnovy dat 
aplikací Google

Společnost Acronis přidala do svých podnikových zálohovacích řešení možnost záloho-
vání a obnovy dat v rámci G Suite, tj. aplikací Google. Podniky a organizace využívající 
Gmail, Drive (včetně Team Drives), Calendar a Contacts nyní mohou pomocí řešení Acro-
nis spolehlivě chránit svá důležitá data.

S novou funkcí získávají další významné výhody včetně bezagentového zálohování cloud-
-to-cloud, spolehlivé obnovy point-in-time, granulární obnovy (od úrovně jednotlivých polo-
žek až k obnově kompletních dat v aplikacích Gmail či Drive), obnovy cloudových úložišť 
(včetně Google, Microsoft či Acronis) a rychlého vyhledávání. Navíc mohou administrátoři 
IT ověřovat autenticitu zálohovaných souborů z Drive díky integrované funkci Acronis No-
tary, postavené na technologii blockchain.

Aplikace Google dnes využívá široké spektrum organizací, od nejmenších kanceláří po 
největší společnosti a korporace, zejména pro jejich flexibilitu, efektivitu a dostupnost, kte-
rou Google svým uživatelům zaručuje. Avšak přes tyto nesporné výhody Google nemůže 
zajistit stoprocentní ochranu uživatelských dat proti náhodnému smazání, neoprávněné ma-
nipulaci ze strany zaměstnanců či proti externím malwarovým útokům. Ztráta kritických dat 
aplikací G Suite je stejně riziková jako ztráta dat jakýchkoliv jiných podnikových aplikací.

Touto aktualizací Acronis reaguje na poptávku podnikových zákazníků a poskytovate-
lů služeb po řešení zálohování a obnovy, které ochrání před nevratnou ztrátou dat z aplika-
cí Google, umožní dodržet firemní bezpečnostní politiku a vyhovět nejrůznějším regulator-
ním nařízením.

Možnost zálohování a obnovy aplikací Google je dalším krokem ve spolupráci firmy 
Acronis s ekosystémem Google. V loňském roce Acronis např. ohlásil integraci s platfor-
mou Google Cloud Platform, která rozšířila přístup k veřejnému cloudu, kam partneři a zá-
kazníci Acronis mohou ukládat svá data. Google Cloud Platform byla integrována do řešení 
Acronis pro zálohování, obnovy po havárii a sdílení a přístup k souborům.

(Acronis)


