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Hledáte nové způsoby generování příjmu, chcete udržet více zákazníků 
a zvýšit zisky? Pak byste se měli chopit příležitosti, kterou nabízí trh 
cloudových služeb.

Tato nezbytná příručka ukazuje prodejcům s přidanou hodnotou 
(prodejcům VAR), jako jste vy, kde tyto příležitosti najít, přínosy, 
které z využití cloudového modelu získáte, a jak snadné je naplnit 
potřeby vašich zákazníků pomocí lokálních i cloudových řešení Acronis. 

Budeme se zabývat těmito tématy:

• Proč je prodej zálohování jako služby pro prodejce VAR moudré 
 obchodní rozhodnutí?

• Jaké výhody přináší cloudové zálohování vašim zákazníkům?

• Jak poskytování zálohování jako služby zlepšuje Vaše VAR podnikání?

• Jaké možnosti prodeje zálohování jsou u Acronis dostupné?

• Proč je Acronis Cyber Backup Cloud nejlepší způsob, jak dodávat 
 zálohování jako službu?

Vítejte v nezbytné příručce BaaS

33 Jak prodávat Zálohování jako službu
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Každý vlastník podniku ví, že musí „chytat ryby tam, kde jsou,“ protože nikdy 
nebudete úspěšně prodávat, když se zákazníky nebudete ve spojení. Ale to, co v této
analogii chybí, je, že také potřebujete správnou návnadu – protože i kdybyste byli 
uprostřed hejna ryb, pokud budete mít na háčku cibuli, moc toho nechytíte.

Pokud jde o budoucnost prodeje podnikových řešení, pak je nabízení cloudových 
produktů nezbytnou podmínkou pro prosperitu vašeho podnikání jako prodejce VAR.

Do roku 2022 bude velikost a nárůst trhu 
cloudových služeb téměř třikrát vyšší 

než hodnoty pro celý trh IT služeb.

Gartner

Podnikoví zákazníci 
přecházejí na cloud

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-g
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Cloudová řešení jako Zálohování 
jako služba (BaaS) představují 
pro prodejce VAR příležitost

Pro prodejce VAR, jejichž zákazníci se na ně pravidelně obracejí s požadavky na IT 
služby, je dobrou zprávou, že doplnění online zálohování do jejich nabídky 
představuje fantastickou příležitost pro nové obchody a nové způsoby generování 
příjmu.

Je to proto, že se všechny moderní podniky bez ohledu na jejich velikost musí 
dennodenně spoléhat na svá data. Protože tato data generují pro firmy tržby, je třeba 
je chránit před moderními hrozbami – a díky tomu se zálohování jako služba snadno 
prodává.

Nedávný průzkum Spiceworks ukázal, že služby online zálohování a obnovy 
byly v roce 2020 druhým největším segmentem z hlediska vynaložených 
finančních prostředků mezi cloudovými službami. Takže když prodáváte 
zálohování jako službu, určitě chytáte na správnou návnadu.

93% organizací zaznamenalo v 
posledních třech letech 

kybernetický útok.
IDC

Výpadky stojí podniky mezi 
10 tisíci a 260 tisíci dolarů 

za hodinu.
CloudRadar a Aberdeen

Do roku 2023 se celosvětové 
výdaje na veřejné cloudové služby 

více jak zdvojnásobí.
IDC

https://dl.acronis.com/u/rc/WP_IDC_Acronis_Cyber_Protection_EN-US_190626.pdf
https://www.spiceworks.com/marketing/state-of-it/report/
https://www.cloudradar.io/cost-of-downtime
https://www.stratus.com/assets/aberdeen-maintaining-virtual-systems-uptime.pdf
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2018 20182022 2022

$4.8B
$6.9B

$10.2B
$8.7B

Jak prodávat Zálohování jako službu

S tím, jak firmy přecházejí na cloudová řešení, mají prodejci VAR na výběr: buď do své 
nabídky přidají řízené cloudové služby, jako např. zálohování, nebo budou přihlížet 
tomu, jak zákazníci přecházejí k jiným dodavatelům, kde najdou řešení, která potřebují.

Předpověď velikosti trhu ochrany dat jako služby 1  Předpověď velikosti trhu softwaru pro ochranu a obnovu dat 2 

Riziko nečinnosti

16.2%
A five-year 

CAGR

4.7%
A five-year 

CAGR



Oboustranný
prospěch: 
Výhody cloudového 
modelu

KAPITOLA 1
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Provozní výdaje vs. kapitálové náklady

Cloudové zálohovací služby mohou být účtovány jako provozní náklady, které lze 
v plné výši odečíst od hrubých příjmů, a nejsou svázány s dlouhodobým 
závazkem ani budoucími náklady na obnovování investice.

Údržba a aktualizace

Majitelé podniků ani IT odborníci se nemusí starat o údržbu nebo aktualizaci 
hardwaru či softwaru, který používají, protože od nynějška už to bude 
odpovědnost dodavatele služby.

Úspora za vybavení

Cloudové služby znamenají, že podniky už napříště nemusí investovat do 
hardwaru, vybavení, pomocných programů, nebo do výstavby velkých datových 
center – což jim umožní mít tyto prostředky k dispozici pro jakékoli jiné účely.

Rozšiřitelnost

Cloudová infrastruktura umožňuje IT oddělením, aby své zdroje přizpůsobovaly 
zvyšujícím i snižujícím se potřebám, aniž by musely udržovat nákladný hardware, 
který by po zbytek času ležel ladem.

Zabezpečení dat

Poskytovatelé cloudových služeb jako Acronis implementují do svých platforem 
a datových úložišť pokročilé ochranné mechanismy, k nimž patří autentizace, 
řízení přístupu a šifrování.

Zkrácení doby do zhodnocování

Cloud eliminuje nákladné a komplikované procedury testování a instalace, které 
jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné mít lokální podnikové aplikace k dispozici 
online.

Proč podniky přecházejí na cloudové služby?

Díky cloudovým řešením získávají firmy několik výhod
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3  Managed Service Provider – poskytovatel řízených služeb

Stabilita podnikání

Když se při udržování vašeho měsíčního cash-flow spoléháte na  velké prodeje 
s platbou předem, není to jen stresující, je to také riskantní. Díky měsíčně se 
opakujícím tržbám (Monthly Recurring Revenue – MRR) můžete počítat se 
spolehlivějšími a předvídatelnějšími zdroji tržeb, lépe plánovat činnost podniku 
a zvýšit hodnotu vaší společnosti.

Zvýšená ziskovost

Průzkum mezi MSP 3 , VAR a partnery ukázal, že hrubé marže za řízené služby 
jsou v průměru třikrát vyšší než za prodej softwarových a hardwarových 
produktů pro lokální provoz.

Vyšší míra udržení klientů

Firmy obvykle poptávají prodejce VAR na jednorázové projekty. Jsou to doslova 
obchody na jedno použití. Prodej cloudových služeb zahrnuje každoroční 
smlouvy nebo dohody, které přetrvávají po několik let – tím Vám dodávají 
sortu „přilnavých” zákazníků a výnosů, které Vám prodejci VAR fungující podle 
klasického modelu „závada – oprava” budou závidět.

Mají VAR prodejci, kteří prodávají cloudové služby, 
nějaké výhody? 

VAR prodejci si osvojují model řízených služeb z řady důvodů

Rychlejší růst

Pro ty, kdo nabízejí cloudové služby (u nichž se čistý výnos při nárůstu zvyšuje) je 
nárůst profitabilnější než pro prodejce (jejichž čisté procento je nahlodáváno 
vyššími provozními náklady).

Snazší financování

Banky mají opakované výnosy v oblibě, takže společnosti, které mohou 
opakované tržby vykázat, mohou snáze získat finanční pomoc, kterou potřebují. 
Tedy zatímco MSP organizace mají menší potřebu vnějšího financování (které 
užírá zisky), když je financování nutné, mohou ho získat. 
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Období 1Čas Období 3Období 2 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7

Většina tržeb přichází od stávajících, nikoli od nových zákazníků.

nový zákazník
a tržba

ztracený zákazník 
a tržba

stávající zákazníci 
a opakující se tržby

Jak prodávat Zálohování jako službu

Skutečným přínosem jsou měsíčně se opakující tržby (MRR)
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Hodnota zákazníka po dobu jeho životnosti 
(CLV)

Náklady na získání zákazníků
(SAC)

Zisk

Nová předplatná (CLV) Zrušená předplatná (odchodovost) Růst

>+ ...
období 1 období 2 období X

>

Jak prodávat Zálohování jako službu

Jednoduché rovnice úspěchu podnikání s předplatným

Pokud Pak

Pokud Pak



Prodej 
zálohování 
jako služby 

KAPITOLA 2
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• Máte pravidelné zákazníky, kteří věří, že najdete ta správná   
 řešení pro jejich potřeby?

• Chcete tok opakovaných výnosů od nových i stávajících    
 zákazníků rozproudit?

• Dávají vám výhody nabízení řízených cloudových služeb smysl?

• Myslíte si, že byste vy a váš tým dovedli přesvědčivě prodávat  
 zálohování jako službu?

• Nabízí už Váš podnik řešení pro zálohování a monitorování? 

Pokud jste na většinu těchto otázek odpověděli „ano,“ pak zvažte prodej 
zálohování jako služby.

Je pravděpodobné, že klienti vašeho podniku už využívají cloud pro 
ukládání, pracovní zátěže a produktivitu. Protože každý zákazník 
potřebuje chránit svá data, je pro prodejce VAR snadné zálohování jako 
službu doplnit do nabídky jakožto zásadní službu pro zákazníky.

Bude prodej zálohování jako služby 
fungovat pro váš podnik?
Několik otázek může pomoci určit, 
jestli jsou cloudová řešení vhodná

Pamatujte:
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Všechny společnosti spoléhají na data 
a musí je chránit – některé však více než jiné

Jak prodávat Zálohování jako službu

Povaha některých odvětví vytváří jedinečné potřeby ochrany dat, zatímco pro 
jiná existují závazné standardy týkající se ochrany, uchovávání a dostupnosti dat, 
které musí společnosti dodržovat.

Ať už jsou tato pravidla a nařízení stanovena společností, příslušností do odvětví 
či vládními úřady, tím, že prokážete schopnost pochopit potřeby konkrétních 
zákazníků a splnit jejich jedinečné potřeby, můžete se o ně lépe ucházet.

Podíváme se na čtyři příklady odvětví s jedinečnými potřebami, které můžete 
naplnit nabízením zálohování jako služby.

Které druhy podniků potřebují 
zálohování jako službu?
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Každá společnost usiluje o předvídatelné náklady, 
aby si udržela své mare a ziskovost, 
ale výrobci jsou zvláště citliví.

Díky tomu je pro tyto firmy zálohování jako služby zvlášť atraktivní možností. 
Nejen že zajišťuje zabezpečení dat potřebné pro obnovu systému po poruše 
nebo kybernetickém útoku, ale model předplatného jim také dává předvídatelné 
náklady, které je možné plánovat v rozpočtu.

Úspěšné vybudování nabídky zálohování jako služby vám také umožní vytvořit si 
zákaznickou základnu, na kterou se můžete později zaměřit při nabídce obnovy 
po havárii jako služby (DRaaS). Ve výrobním sektoru je DRaaS zvlášť důležitá, 
protože téměř okamžité zotavení z havárií firmám pomáhá udržet výrobní linky 
v provozu, čímž předcházejí nákladným výpadkům.

Výroba
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Banky, makléři, pojišťovací společnosti i finanční poradci, 
ti všichni mají k dispozici citlivé údaje o zákaznících, 
záznamy o transakcích a digitální aktiva, 
která je nutné ukládat a chránit.

Budování a údržba vlastní IT infrastruktury pro udržování všech těchto dat 
v lokalitě zákazníka je velmi nákladné a často méně bezpečné než využití 
dodavatele online zálohovacích služeb.

Mějte na paměti, že finanční instituce mají jedny z nejpřísnějších 
regulatorních požadavků z hlediska nakládání s daty, jejich řízení 
a ukládání. Potřebují dodavatele, který nabízí cloudovou zálohovací 
službu navrženou pro zaručení bezpečnosti a důvěrnost dat.

Finanční služby
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Zdravotnictví je všeobecně složité 
a vysoce regulované odvětví.

To vytváří ohromnou příležitost pro prodejce VAR k nabízení zálohování 
jako služby, za předpokladu, že prodávají službu splňující požadavky GDPR 
(či americké HIPAA), která jejich zákazníkům pomůže splnit přísné 
standardy zabezpečení a důvěrnosti dat.

Zdravotnictví
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V průběhu právních procedur je generováno ohromné 
množství citlivých dat, a všechny tyto informace je třeba 
uchovat – od podrobností o klientech a historii případů 
až po rešerše a poznámky o svědectvích.

Stejně jako ve většině oborů, všechny tyto soubory jsou stále více 
digitalizovány, což představuje výzvu pro datové úložiště typické právní 
kanceláře.

Vzhledem k povaze informací, s nimiž pracují a které si ukládají, jsou 
některé právní kanceláře ohledně přesunu do cloudu na vážkách. Když je 
napojíte na online zálohovací službu, která je specificky vytvořená s cílem 
data zabezpečit a utajit, můžete svou nabídku odlišit od ostatních a sjednat 
více obchodů.

 

Právní služby
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Ptejte se, co jim nedá spát Používejte nástroje, 
které máte

Mějte na paměti, 
kdo vás potřebuje a proč

Jak prodávat Zálohování jako službu

Jaký je nejlepší přístup k prodeji zálohování jako služby?

Klíčem je porozumění potřebám vašich zákazníků

Existují tři jednoduché způsoby, které mohou toto porozumění podpořit tak, 
abyste jim své služby mohli nabízet ještě lépe.

Podobně jako většina prodejců VAR obvykle 
telefonujete, navštěvujete klienty, nebo oslovujete 
potenciální zákazníky s nabídkou. To jsou 
příležitosti, kdy můžete docílit detailního 
pochopení výzev, kterým zákazník čelí, což můžete 
využít k tomu, abyste mu ukázali, jak zálohování 
může naplnit jeho potřeby.

Komentáře na vašich stránkách, otázky na 
sociálních sítích, a interakce zaznamenané 
vaším týmem v CRM softwaru jsou výbornými 
místy, kde můžete identifikovat bolavá místa, 
která můžete řešit.

Poskytnutí řešení, které odpovídá konkrétním 
potřebám ředitele výroby, obchodu nebo 
kanceláře je často nejúčinnější způsob, jak online 
zálohování prodávat. 
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Udržování důvěry je klíčem 
k úspěšnému prodeji zálohování 
jako služby

Když zvažujeme, zda je prodej zálohování jako služby pro vaše VAR podnikání 
to pravé, první otázkou, kterou si položíme, je, zda máte pravidelné zákazníky, 
kteří vám věří, že naplňujete jejich potřeby v IT – a vy pravděpodobně 
odpovíte kladně.

Již nyní jim sloužíte jako jejich důvěryhodný poradce v IT, a udržování této 
důvěry je pro pokračování vašeho podnikání životně důležité.

Služba zálohování, kterou doporučujete a prodáváte, se odráží na vaší 
společnosti. Budete chtít napojit zákazníky na nejlepší dostupné řešení 
cloudového zálohování – takové, které je navrženo pro zajištění bezpečnosti, 
dostupnosti, důvěrnosti a autenticity jejich dat – protože tím si zachováte 
jejich důvěru a svou reputaci.



Díky Cyber Backup Cloud 
je prodej snadný

KAPITOLA 3
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Zálohování jako služba  
(SaaS)

Lokální zálohování

ACRONIS CYBER BACKUP CLOUD ACRONIS CYBER BACKUP AS SERVICE ACRONIS CYBER BACKUP

Jak prodávat Zálohování jako službu

Když prodáváte zálohovací řešení s Acronisem, máte na výběr několik možností. 

• Můžete prodávat softwarové licence Acronis Cyber Backup.

• Můžete také prodávat licence na cloudová řešení (Acronis Cyber Backup jako služba).

• Pokud se chcete stát skutečným poskytovatelem služeb, přichází Acronis Cyber Backup Cloud 
se všemi možnostmi a souvisejícími funkcemi pro poskytovatele služeb.

Podívejme se, jak jsou tato řešení odlišná z hlediska jejich prodeje, jak je ukázáno na následující stránce.

Řešení č. 1 hybridního cloudového zálohování vytvořené 
specificky pro poskytovatele služeb

Snadné zálohování jako služba pro malé a střední podniky, 
které eliminuje složitost lokálního zálohování

Nejspolehlivější a nejsnáze použitelné lokální zálohování  pro 
podniky všech velikostí 

Prodej řešení zálohování s Acronisem

https://www.acronis.cz/produkt/acronis-backup/
https://www.acronis.cz/produkt/acronis-backup-cloud/
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Kategorie Zálohování jako služba
(SaaS)

Zálohování jako služba
(SaaS)

Lokální zálohování 
(software)

Umístění zálohovacího serveru Acronis Cloud Acronis Cloud Lokalita zákazníka

Licencování
Platba podle používání 
s měsíčními platbami Předplatné (1, 2, 3 roky)

Předplatné (1, 2, 3 roky) 
nebo trvalá licence

Cenový model Za GB a za zařízení Za zařízení Za zařízení

Označení vlastní značkou 

Podpora pro multi-tenantní podporu více zákazníků

Multiklientský portál pro správu

Integrace s RMM, PSA a zákaznickými systémy

Možnost využít cloudové úložiště hostované partnerem 

DOPORUČENO

Jak prodávat Zálohování jako službu

Porovnání možností 

ACRONIS CYBER BACKUP CLOUD ACRONIS CYBER BACKUP ACRONIS CYBER BACKUP CLOUD JAKO SLUŽBA
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Platforma vytvořená specificky pro poskytovatele 
cloudových služeb

Prodej cloudových služeb vyžaduje jednak služby samotné, a pak platformu pro 
jejich dodávání. Acronis Cyber Backup Cloud je součástí Acronis Cyber Cloud, 
platformy pro správu služeb, zavedení zákazníků, integraci a customizaci, která 
vám pomáhá dodávat cloudové služby snadným, efektivním a bezpečným 
způsobem, a dostat služby online s malými nebo nulovými prvotními náklady.

Platforma přichází s širokou skupinou funkcí, které nenajdete 
v řešeních od Acronisu pro koncové zákazníky, jako např. 

• Multi-tenantní řešení pro podporu více zákazníků

• Multiklientský portál pro správu s mnoha službami

• Cenové modely podle GB i za zařízení

• Možnost označit službu vlastní značkou

• Možnost vytvoření různých nabídek a balíčků služeb

• Kvóty na používání služeb a reportování 

• Integrace s nástroji PSA a RMM

• API pro zákaznickou integraci

• Možnost úložiště hostovaného partnerem

Proč prodávat Acronis Cyber Backup Cloud
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Registrace pro bezplatnou 
zkušební verzi a ukázka produktu

 Připravenost produktu 
(30 dnů)

90-denní začlenění 
pro uvedení na trh

VE VŠECH FÁZÍCH JE K DISPOZICI ASISTENCE A PÉČE ODBORNÍKŮ ACRONIS

Pokračující prodeje 
a marketingová podpora

Je přiřazen 
dedikovaný 
manažer 
pro péči 
o partnera

Zavedeni 
první 
zákazníci

5+ 
zákazníků

• Bezplatná registrace 
 na 30 dnů

• Nebo kontaktujte obchodní 
 oddělení Acronis

• Získáte živou ukázku    
 produktu

• Testování produktu

• Vývoj počátečních cen a balíčků

• Koncept pro zákazníky

• Podpis smlouvy s distributorem

• Strategie uvedení na trh a osvědčené 
 praktiky při prodeji

• Marketingová kampaň

• Certifikace podpory 1. úrovně

• Prodejní certifikace

• Zkušební integrace produktové webové 
 stránky a služby 

• Integrace s vašimi systémy

• Předprodejní pomoc

• Asistence týmu podpory partnerů

• Pokračující prodejní a technická školení

• Přístup ke kampaním generování 
 poptávky a prodejním kolaterálům

• Fondy marketingového rozvoje 
 (úroveň Gold)

Jak prodávat Zálohování jako službu

Postup pro partnery jak začít s prodejem 
Acronis Cyber Backup Cloud
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Vyzkoušejte si Acronis Cyber Backup Cloud sami, 
zdarma na 30 dnů

26

BEZPLATNÁ ZKUŠEBNÍ VERZE

Žádné investice do infrastruktury (SaaS na klíč)

Období náběhu pro nové partnery

Bezplatné 30denní období na vyzkoušení

Bezplatná prodejní a technická školení

Licenční model 100% platby za používání

Jak prodávat Zálohování jako službu

Začněte prodávat rychle s nulovými prvotními náklady

https://www.acronis.cz/produkt/acronis-backup-cloud/
https://www.zebra.cz/marketplace/
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