Biuro Zapasowe
Biuro zapasowe dla kluczowych pracowników –
istotny element planu Business Continuity
Partner technologiczny usługi
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Utrata ciągłości działalności biznesowej spowodowana brakiem dostępu do
danych firmy wskutek awarii, zdarzeń losowych, sił wyższych czy innych czynników zewnętrznych to powracający problem wielu dyrektorów i prezesów, niezależnie od wielkości organizacji, którą zarządzają. Przerwanie ciągłości operacyjnej może narazić przedsiębiorstwo na znaczne straty finansowe, a przede
wszystkim na utratę wiarygodności i zaufania swoich klientów.
Aby temu zapobiegać, Atman oferuje usługę Biuro Zapasowe, czyli utrzymuje w gotowości operacyjnej wydzieloną powierzchnię biurową wraz z wyposażeniem IT, gwarantując klientom jej udostępnienie, kiedy wystąpi taka
potrzeba, a także w celu przeprowadzania okresowych testów związanych
z planami zachowania ciągłości działania.
Dostęp do danych i oprogramowania jest zapewniany przy wykorzystaniu
najnowszych technologii oferowanych przez Microsoft – dedykowanych pulpitów wirtualnych Microsoft Windows.

Podstawowe korzyści
∫∫ Zachowanie ciągłości pracy kluczowych

zespołów pracowników w sytuacjach kryzysowych

∫∫ Utrzymanie zaufania swoich klientów

i możliwość kontaktu z nimi również w sytuacjach
kryzysowych

∫∫ Niskie opłaty miesięczne za utrzymanie stanowisk
pracy w stanie gotowości

∫∫ Brak wydatków na przygotowanie,

wyposażenie i utrzymywanie swojego biura zapasowego

∫∫ Brak wydatków na utrzymanie dodatkowego personelu IT
∫∫ Duża elastyczność dzięki wprowadzaniu modyfikacji
w dedykowanych wirtualnych desktopach

∫∫ Krótki czas potrzebny na uruchomienie stanowisk pracy
∫∫ Całodobowy dostęp do biura zapasowego
∫∫ Dostęp do firmowej sieci LAN/WAN i Internetu
∫∫ Możliwość testowania i weryfikowania procedur awaryjnych

Warunki techniczne
W ramach usługi zapewniamy:
∫∫ klimatyzowaną powierzchnię biurową ze stanowiskami pracy wyposażonymi w:
» biurka z krzesłami nieobrotowymi
» komputery PC z zasilaniem bezprzerwowym, połączone siecią lokalną
» telefony z numerami miejskimi i wewnętrznymi
» dostęp do drukarek, faksów, kserokopiarek
∫∫ dedykowany wirtualny pulpit
∫∫ ochronę fizyczną oraz system kontroli i rejestracji dostępu
∫∫ dedykowaną obsługę recepcyjną
∫∫ dostęp do pomieszczeń socjalnych (toalety, kuchnie)
∫∫ miejsca parkingowe
∫∫ gwarantowany czas uruchomienia stanowisk pracy, dostosowany do
wymagań i priorytetów klienta
∫∫ zachowanie poufności informacji związanych z usługą (w tym identyfikacji klientów oraz sposób i terminy wykorzystania biura zapasowego).

Oferta podstawowa
może być elastycznie
rozszerzona o dodatkowe elementy, zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami danego klienta.
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Atman sp. z o.o. jest liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa
transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi
w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 19 500 m2. Wykorzystując swoje łącza
zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe,
w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni,
media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
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