
Nejsnazší způsob jak mohou prodejci 
s přidanou hodnotou generovat 
příjem za služby 

CLOUDOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ 
A KYBERNETICKÁ OCHRANA



Narušení se stávají součástí každodennosti. Moloch digitální transformace pokračuje 
v předefinovávání prakticky všech fází a aspektů globálního obchodu, a to včetně 
segmentu prodejců s přidanou hodnotou (VAR). Nové trendy, k nimž patří cloudy, 
explozivní nárůst používaných zařízení a objemu dat, stále diverzifikovanější segment 
řešení software jako služby (zacílených na stále rozmanitější soubor obchodních případů) 
a inovace 
v automatizaci, radikálně mění model pro prodejce VAR, což vzbuzuje otázku, jakou roli 
tato kategorie hraje, a jak bude definovat svou úspěšnost v začínajícím desetiletí.

Prozíraví prodejci VAR se těmto valícím se změnám přizpůsobují, byť pomalu. Mnozí 
do svých produktových portfolií doplnili opakované licence, řešení software jako služby 
(SaaS), a cloudovou infrastrukturu — což je podstatný krok správným směrem.

Ovšem ve světě, kde organizace rozhodně upřednostňují pronajímání IT služeb od 
odborných poskytovatelů před interním vlastněním a provozováním technologií, zbývá 
udělat ještě mnohem více. Nové startupové firmy nabízející „všechno jako službu“ se 
množí napříč konkurenčním prostředím díky závratně rychlému předefinovávání vzorců 
pro vstup na trh. prodejci VAR se musí vyvíjet s nimi...

Jak ukazují následující stránky, přijetí tohoto stále lukrativnějšího přístupu „jako služba” 
při nabízení cloudového zálohování a služeb ochrany dat představuje pro prodejce VAR 
nejpřímější cestu k trvalému úspěchu a růstu. Ti s největší nadějí pro rozkvět v roce 2021 
a následujících zvládnou rostoucí počet cloudových služeb, využití automatizačních 
nástrojů pro podporu svých zákazníků, a neúnavně prozkoumávat nové cesty 
k maximalizaci početných platforem vyrůstajících v celém technologickém ekosystému — 
včetně platforem doplněných nabídkou automatizace, které prodejcům VAR zjednodušují 
přechod na vyšší úroveň ke službám o vyšší hodnotě. Existují také nové platformy řízených 
služeb, které obsluhují kritické provozní detaily, bezpečností aktualizace, správu 
infrastruktury a rutinní úlohy.

Díky přístupu ke správné platformě spolu se seznamem pečlivě vybraných řešení mohou 
prodejci VAR nabízet svým zákazníkům a partnerům řízené služby bez potíží a nákladů 
souvisejících s budováním úplně nového obchodního modelu nebo obchodní jednotky. 
V tomto textu uvidíte jak.

ÚVOD
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Existuje neomezený počet přesvědčivých důvodů, které prodejce VAR nabádají k 
rozšíření jejich nabídky opakovaných služeb s vyšší hodnotou, a řízených služeb. 
Některé z nich — např. úhrnná stabilita podnikání 
a předvídatelnost plynoucí z opakujících se tržeb v porovnání se sporadickými 
prodeji, stejně jako zvýšená profitabilita — jsou zřejmé.

Co je však ještě důležitější, prodejci VAR, kteří zůstávají na původním kurzu a 
nabízejí pouze obnovu tradičních licencí, podpory, servisních smluv a základních 
řízených služeb jsou stále zranitelnější. Přijetí cloudových služeb zabezpečí 
prodejce VAR před zastaráváním: cloud je nejrychleji rostoucí segment IT služeb, 
přičemž Gartner předpovídá, že celosvětový trh služeb veřejného cloudu 
vzrostou ze 182,4 miliardy USD 
v roce 2018 na 331,2 miliard v roce 2022i s tím, jak se velké podniky vzdávají 
tradičních služeb a přecházejí při výběru produktů a služeb 
na mentalitu „nejprve cloud.”
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• Multi-tenantnost s bezpečným oddělením služeb pro podporu více zákazníků
• Možnost vytváření různých nabídek a balíčků služeb
• Jednotné přihlášení (single sign-on) k zákaznickým účtům a integraci s

externími SSO systémy
• Policy engine, který podporuje přizpůsobitelné zásady používání a

zabezpečení, jako např. řízení přístupu podle rolí (role-based access control -
RBAC)

• Kvóty pro používání
• Více modelů placení, jako např. platby za používání, roční předplatné,

vyhrazená kapacita atd.

V sektoru řízených cloudových služeb není ani exponenciální růst ničím výjimečný, 
a to díky tempu růstu celosvětového trhu, který má do roku 2023 dosáhnout 84,7 
miliardy US dolarů, čímž více než zdvojnásobí svou hodnotu 41,4 miliard v roce 
2018.iii

Gartner předpokládá, že služby související s cloudem, jako např. konzultace, imple-
mentace, migrace a řízené služby budou do roku 2022 činit 28 procent celkových 
výdajů na cloud.iv

Konečný součet: prodejci VAR, kteří chtějí vylepšit ukazatele a růst jejich 
podniku ze střednědobého i z dlouhodobého hlediska, musí zvětšit své 
portfolio řízených služeb. Svět se otáčí směrem ke cloudu a odvrátí se od 
prodejců VAR, kteří nepůjdu s proudem.

Budování a správa portfolia cloudových služeb

Jak může prodejce VAR udělat skok vpřed? Řízené cloudové služby začínají dvěma 
klíčovými prvky. Prvním je platforma pro řízení služeb, začlenění zákazníků, integraci 
a přizpůsobení.

Budování platformy pro řízení služeb je složitá a odstrašující úloha vývoje 
softwaru, což je důvod, proč je pro prodejce VAR (a také pro organizace MSP) 
pohodlnější spolupracovat s technologickým partnerem, který jim poskytne 
robustní, odzkoušené řešení v předpřipravených balíčcích — například Acronis 
Cyber Cloud. Platforma optimalizovaná pro poskytovatele služeb umožňuje 
partnerům a prodejcům VAR při vynaložení malých či nulových předem hrazených 
nákladů rychle vytvořit balíčky cloudových služeb a začít je nabízet. Přitom nejlepší 
platformy umožňují vytvoření rozlišených služeb, přizpůsobování obchodních 
a cenových modelů a integraci cloudových služeb do jejich sortimentu.

Bez ohledu na poskytovatele musí platforma pro cloudové řízené služby poskytovat 
následující funkčnosti:
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• Jednotná řídící konzole, která podporuje multi-tenantní prostředí
• Rozsáhlé reportování o využívání služeb, auditování, metriky a řídící konzole
• Integrace s jinými systémy včetně zajištění služeb uživatelům, autentizace 

uživatelů/IAM, účtování/správa pohledávek, tiketování/podpora, CRM
• Personalizované označování (tj. nabídka s vlastním brandingem)
• REST API, které usnadňuje vývoj a integraci zákaznických cloudových služeb

Úspěch řízených cloudových služeb také závisí na důkladně promyšlené a 
kontrolované sadě služeb. Prodejce VAR jistě může i nadále prodávat stovky řešení 
od stovek dodavatelů, ovšem mnohem větší smysl dává zjednodušení a identifikace 
hrstky dodavatelů, kteří budou odpovídat všem Vašim potřebám — konkrétně 
dodavatelů ve vymezených oblastech (např. síťové služby, ochrana dat, IaaS, správa 
infrastruktury, nástroje pro produktivitu atd.) kteří nabízejí kritické služby jako např.:

• Koncová zařízení (osobní počítače, notebooky a mobilní zařízení)
• Internetové a mobilní datové služby
• VOIP služby
• Tiskárny
• Emailové aplikace a aplikace pro kancelářskou produktivitu (Office 365 nebo 

Google Apps)
• CRM aplikace
• Finanční aplikace
• Aplikace ERP/HCM
• Marketingové aplikace
• Správa koncových zařízení (mobily a PC/notebooky)

 
Acronis je pro kybernetickou ochranu opravdovým švýcarským armádním nožem. 
Nepokryje 100 procent Vašich potřeb na cloudové služby — to nezvládne žádný 
jednotlivý dodavatel — ale zaměřuje se jejich podstatnou část, a to včetně 
následujících:

• Služby ochrany dat
• Obchodní kontinuita
• Řešení zabezpečení koncových uzlů (např. ochrana před ransomwarem)
• Ukládání a sdílení souborů
• Služba certifikace, ověřování a podepisování souborů

Ať už si prodejce VAR vybere kterékoli vertikály, které chce obsluhovat, existují 
řešení Acronis, která jejich klientům dodají další hodnotu.
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Ochrana dat: Základ portfolia cloudových služeb

Hledět si těch kategorií produktů a služeb, které mají velký celkový dostupný trh 
(total available market – TAM), Je vždy dobrou obchodní strategií. Ochrana dat jako 
služba (Data Protection-as-a-Service – DPaaS) tuto podmínku dokonale splňuje, 
neboť IDC předpovídá, že tento trh poroste do roku 2022 o 16,2 procenta CAGR 
a dosáhne 10,2 miliard US dolarů.v

Přesvědčivé portfolio služeb ochrany dat začíná u bezpečného zálohování dat 
na tradičních serverech a podnikových polích pro ukládání dat, spolu s očekáváním 
nárůstu trhu o 16,2 procenta GACR do roku 2022 (dle IDCv), kdy dosáhne 10,2 
miliardy US dolarů, dále na virtuálních počítačích, prostředích virtuálních úložišť 
a cloudových prostředků. Produkt jako Acronis Cyber Backup Cloud prodejcům 
VAR umožňuje bezpečně ukládat veškerá kritická datová aktiva organizací pomocí 
hybridního designu datového úložiště, který podporuje jak lokální, tak cloudová 
úložiště, a nezpůsobí uváznutí zákazníků v jediné lokalitě nebo jediném prostředí.

Služby Obnovy po havárii (Disaster recovery – DR), další kritická součást 
komplexní nabídky prodejcům VAR na ochranu dat, rozšiřuje zálohování o schopnost 
rychlého obnovení dat a znovuspuštění aplikací na sekundární infrastruktuře (typicky 
na cloudovém serveru pro obnovu).

Automatizace procesů tradičně požadovaná pro spolehlivou službu DR může 
vyžadovat významné množství vývojových prací na softwaru, což je práce, 
které se prodejci VAR mohou vyhnout využitím SaaS produktu jako je Acronis Cyber 
Disaster Recovery Cloud, který přidává DR do jejich sortimentu cloudových služeb. 
Produkt dodávaný na klíč podporuje jak fyzické, tak virtuální zátěže, nabízí GUI editor 
pro vytváření automatizovaných úloh DR, a dovede otestovat různé scénáře obnov 
bez přerušení provozu produkčních systémů.

Dále poskytuje synchronizaci, sdílení a ukládání souborů, tedy schopnosti 
cloudového sdílení souborů, které podniky vyžadují, doplněné o zabezpečení, 
podnikové řízení a ochranu dat. I když některé spotřebitelské služby nabízejí 
podnikovou verzi, obecně jde o samostatné produkty, které se dobře nekombinují 
s jinými službami ochrany dat a zabezpečení, které podniky někdy používají. Namísto 
toho mohou prodejci VAR nabízet komplexní integrované řešení začleněním služby 
Acronis Cyber Files Cloud, která je přizpůsobitelná a funguje se stávajícími úložnými 
systémy nebo s cloudovou infrastrukturou od Acronisu. Podobně jako spotřebitelské 
služby podporuje mobilní zařízení, počítače s Windows a MacOS, i oblíbené webové 
prohlížeče, ale také poskytuje příjemné podnikové funkce jako editace dokumentů 
Microsoft Office na původním místě.

A pak existují nutné funkce pro bezpapírovou kancelář: certifikace, ověřování 
a elektronické podepisování souborů nabízí bezpečný a nevyvratitelný 
mechanismus pro schvalování digitálních dokumentů a validaci jejich autentičnosti. 
Takový SaaS produkt, jako je Acronis Cyber Notary Cloud, prodejcům VAR dovoluje 
poskytovat služby založené na blockchainu pro notarizaci souborů, elektronické 
podepisování a ověřování, a umožňuje zákazníkům autentizovat kritické dokumenty 
a plnit regulatorní požadavky na integritu a transparentnost dat.
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Když chcete zůstat konkurenceschopní, 
jděte dál než k ochraně dat

A pokud jde o úspěšné obchodní strategie, služby ochrany dat jdou s dobou a znovu 
se prokazují jako nejsnazší prodejní artikl, který může technologický poskytovatel 
prodávat. Mnoho ze současných největších organizací MSP ve skutečnosti začalo 
nabízením řešení zálohování, DR a zabezpečení a až poté expandovali dále.

Tradiční zdroje problémů, jako např. výpadky napájení a přírodní pohromy nejsou 
samozřejmě jediným nebezpečím, jemuž podniky 21. století čelí. Kybernetické hrozby 
představují enormní nebezpečí pro organizace po celém světě. Podle Accenturevi se 
v posledních pěti letech zvýšil počet narušení digitální bezpečnosti o 67 procent, 
přičemž za samotný minulý rok narostl o 11 procent.

To je špatná zpráva pro podniky — ale dobrá pro prodejce VAR. Ve světě, kde činí 
ztráty v důsledku kyberkriminality každou minutu 2,9 miliónu US dolarůvii, získávají 
prodejci VAR podstatnou konkurenční výhodu tím, že své nabídky rozvinou od 
tradičních komoditních zálohovacích produktů do komplexních nabídek kybernetické 
ochrany. Acronis popisuje kybernetickou ochranu jako novou generaci ochrany dat, 
která se sbližuje s kybernetickým zabezpečením a zaměřuje se na všech pět vektorů 
takzvaného SAPAS. Prodejci VAR mohou budovat diferenciované bezpečné služby 
ochrany dat pro své zákazníky, když tyto součásti využijí.

Zkratka SAPAS začíná bezpečností (Safety), tj. zajištění vždy dostupných, 
nefalšovaných kopií dat. Dále zahrnuje dostupnost (Accessibility) , aby bylo 
umožněno dnešním mobilním uživatelům a zaměstnancům, kteří jsou stále online, 
přistupovat k podnikovým datům odkudkoli a využívat je. Nástroje pro soukromí 
(Privacy) zajišťují, že citlivá a tajná data jsou uchována mimo dosah slídivých očí 
neoprávněných jedinců (a přitom zajišťují nezbytnou kontrolu pro legitimní 
uživatele). Neméně důležitá je Autenticita, která garantuje, že tato data nebyla 
nedovoleně pozměněna, a že legitimní kopie jsou totožné s originálem.

A nakonec, jistě ne proto, že by to bylo nejméně důležité, musí prodejci VAR nabízet 
řešení zabezpečení (Security) pro ochranu dat, systémů a uživatelů před škodlivými 
aktéry — jak externími hackery, tak škodícími interními zaměstnanci. Zabezpečení 
musí pokrývat jak data v klidu (uložená), tak v pohybu (po síti) pomocí rozličných 
postupů jako je šifrování, hashování, digitální podpisy, monitorování a prevence 
útoků a náprava po nich.
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Dodávka kybernetické ochrany s Acronisem

Prodejci VAR a organizace MSP, které nabízejí integrovanou sadu služeb bezpečné 
ochrany dat, musí také zodpovídat za ochranu před ransomwarem (typ škodlivého 
softwaru, který blokuje přístup k počítačovým systémům a datům, a obnoví přístup 
pouze tehdy, když jejich vlastník zaplatí obsluze škodlivého kódu výkupné). 
Je odhadováno, že ransomwarovový útok na podniky proběhne koncem roku 2019 
každých 14 sekund. Útoky na podnikové cíle podle zprávy Malwarebytesix vystřelily 
vzhůru jen od čtvrtého čtvrtletí 2018 do prvního čtvrtletí 2019 o 195 procent.

Acronis Active Protection zabrání ransomwaru zašifrovat a zablokovat soubory, 
zálohy, a samotný zálohovací software díky nepřetržitému monitorování přístupu 
k souborům a jejich změn tak, aby identifikoval a zmařil potenciálně škodlivé aktivity 
předtím, než útok způsobí škodu. A v případě, že se ransomwaru podaří proniknout 
skrze obranu, obnoví Acronis Active Protection automaticky zašifrované soubory, 
čímž poskytovatelům služeb ušetří nemalé množství času při obnově a minimalizuje 
výpadky. Protože je tato technologie integrována do Acronis Cyber Backup Cloud, 
okamžitě snižuje riziko napadení ransomwarem pro vás i vaše zákazníky, aniž byste 
museli vedle svých zálohovacích agentů instalovat cokoli jiného.

Acronis Cyber Cloud se nezastavuje u poskytování zálohování, DR, synchronizace 
a sdílení souborů, notarizace dokumentů a zabezpečení dat. Integruje také hlavní 
back-office nástroje MSP/CSP — například řízení služeb, tiketování, monitorování 
a výstrahy — tak aby pomohl organizacím MSP k vyšší efektivitě.

Navíc je Acronis Cyber Cloud jediným řešením, které nabízí jak sadu služeb hojně 
poptávané kybernetické ochrany, tak platformu pro nasazení služeb uživatelům 
a správu uživatelů, která dává poskytovatelům služeb svobodu v propagaci jejich 
značky a vlastní správy vztahů se zákazníky. Acronis Cyber Cloud také poskytuje 
přístup ke cloudové infrastruktuře Acronis a podpoře pro privátní systémy pro 
dodávání služeb.
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Postup pro partnery: Jak začít prodávat Acronis Cyber Cloud

Služby bezpečné ochrany dat: Příklady a případy použití

Pokud prodejce VAR buduje své portfolio na pevných základech SaaS od zavedeného 
dodavatele softwaru, může nabízet cloudové služby s minimálními počátečními investicemi 
času a peněz, spolu s podporou partnerů díky hluboké odbornosti dodavatele v ochraně dat.

Vedle technické odbornosti musí poskytovatel cloudových služeb poskytnout komplexní 
prodejní a marketingovou podporu prostřednictvím svého partnerského programu. Experti 
cloudového partnerského programu Acronis pomáhají prodejcům VAR během všech fází 
životního cyklu služby, od počátečního výkopu (kdy Acronis prodejcům VAR pomáhá 
vymanévrovat všechno včetně spuštění služby, tvorby cen a vývoje balíčků), přes začlenění 
zákazníka do služby až po průběžné marketingové kampaně a předprodejní podporu.

Funkce bezpečné ochrany dat, které nabízí Acronis Cyber Cloud, umožňují prodejcům VAR 
nabízet velký počet obecných i přizpůsobitelných cloudových služeb navržených tak, aby byly 
přitažlivé pro organizace všech druhů a velikostí. K nejpopulárnějším kategoriím patří 
následující:

Hybridní služby ochrany dat s mnoha funkcemi, které fungují s každou infrastrukturou 
včetně lokálních serverů nebo diskových polí, systémů spravovaných prodejci VAR 
v kolokačních zařízeních, nebo cloudovými úložištěmi. Typický scénář nasazení využívá 
cloudovou službu pro primární archiv s volitelnými sekundárními kopiemi v lokálních 
úložištích. Takové hybridní nasazení umožňuje prodejcům VAR poskytovat cloudovou službu 
a realizovat křížový prodej balíčků hardwaru a softwaru pro obsluhu lokálního úložiště.

• Začněte s bezplatnou 
30denní zkušební verzí 
(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

• Kampaně generování 
poptávky a prodejní kolaterály

• Fondy marketingového 
rozvoje (úroveň Gold)

Přiřazení dedikovaného 
manažera pro péči 

o partnery

Zavedení prvních 
zákazníků

5+
zákazníků

Registrace pro bezplatnou 
zkušební verzi 

a ukázka produktu

Připravenost produktu 
(30 dnů)

Začlenění pro uvedení 
na trh (90 dnů)

Pokračující prodeje 
a marketingová podpora
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Rostoucí obliba aplikací SaaS jako je Office 365 představuje další situaci zralou pro 
cloudové služby pomocí řešení jako je Acronis Cyber Backup Cloud. Mnoho prodejců 
VAR nabízí balíček řešení Office 365 a zálohování, což jejich zákazníkům pomáhá 
plnit cíle v ochraně dat a v některých případech i požadavky na compliance.

Služby ochrany dat SaaS mohou být rozšířeny o služby cloudové synchronizace 
a sdílení souborů, čímž se docílí zdokonalení spolupráce, zatímco si udržíte kontrolu 
nad úniky dat a neoprávněnými přístupy.

Cloudové služby DR rozšiřují služby archivace dat o automatizaci procesů, 
která dovede obnovit přerušené činnosti ve vzdálených umístěních spravovaných 
poskytovatelem, a eliminovat tak požadavek na nákladnou záložní infrastrukturu. 
Z dlouhodobého hlediska, s tím, jak si zákazníci budou zvykat na hostování 
podnikových aplikací v cloudové infrastruktuře, mohou prodejci VAR rozšiřovat své 
služby tak, že budou využívat IaaS prostředky jako lokaci pro DR.

Konvergovaná ochrana dat — služby zabezpečení se zaměřují na ransomware, 
který si bere drahocenná data organizací jako rukojmí. Toto znepřístupnění dat 
ilustruje nedostatečnost tradičních ochran založených na ochraně před malwarem 
a zvýrazňuje potřebu kombinace ochrany dat a bezpečnostního monitoringu pod 
jednou střechou symbiotické služby. Mnohá tradiční signature-based antivirová 
řešení se stala bezbrannými, a proto nyní moderní řešení chrání data pomocí 
technologií jako Acronis Active Protection, které k detekci a zastavení ransomwaru 
využívá sofistikované modely strojového učení, což prodejcům VAR a organizacím 
MSP umožňuje dodávat nejmodernější bezpečnostní služby, a přitom ponechat 
složitou implementaci a správu odborníkům třetí strany.

Partneři a prodejci VAR mohou tyto obecné základní služby rozšířit a přizpůsobit 
funkcemi zacílenými na konkrétní odvětví a zákazníky. Rozšiřitelná platforma s 
vlastním označením jako sada Acronis Cyber Cloud zajišťuje, že partneři mají plnou 
kontrolu nad značkou, přizpůsobením a vztahy se zákazníky. Prodejci VAR a 
organizace MSP mohou schopnosti sady Acronis Cyber Cloud rozšiřovat díky Acronis 
Cyber Platform, která poskytuje řadu API a SDK. Přizpůsobení a rozšíření navíc 
umožňuje prodejcům VAR a organizacím MSP vytvořit jedinečné nabídky, které odliší 
jejich značku od konkurence.
K oblíbeným oblastem pro cílené služby patří zálohování pracovních stanic do 
cloudu, a také dlouhodobá archivace v zabezpečeném cold storage úložišti cloudové 
služby s nižšími náklady za účelem compliance.
Další rostoucí příležitost: zdravotnictví, které vyžaduje ukládání a zálohování podle 
přísných předpisů. Jeden MSP specializující se na zubaře využil šifrování AES-256 
vestavěné v Acronis Cyber Backup Cloud pro poskytování služby splňující americkou 
HIPAA regulaci, čímž ušetřil 30 000 dolarů v porovnání s předchozím zálohovacím 
softwarem. A poté co přední dodavatel řešení automatizované správy klientely 
a elektronických zdravotních záznamů přešel na Acronis Cyber Backup Cloud, zkrátil 
čas obnovy o 90 procent. Přitom využil rozšiřitelnosti cloudových služeb pro 
desetinásobné zvětšení počtu zákazníků během dvou let.
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KONTAKTUJTE NÁS Máte-li zájem o rozhovor a živou ukázku produktu, 
spojte se s obchodním oddělením Acronis.

  

A ještě jeden návrh, který je škoda nevyužít: kybernetická ochrana zacílená na 
maloobchod, logistiku a pojišťovnictví — vertikály s distribuovanou sítí poboček, 
které se snaží centralizovaně spravovat a chránit. Platforma Acronis poskytuje těmto 
podnikům následující:

• Centralizovanou kybernetickou ochranu pro všechny pobočky
s centralizovanými zásadami zálohování a samoobslužnou obnovou.

• Funkce vzdálené obnovy včetně centralizované automatizované vzdálené
obnovy.

• Automatizaci obnovy na jediné kliknutí, která nevyžaduje IT odborníky.
• Pro pobočky není nutná žádná kapitálová investice — veškeré služby běží

v cloudu.
• Administrace serverů, pracovních stanic a Office 365 pomocí integrované

správní konzoly.

Bezpečné služby cloudové ochrany dat nabízejí prodejcům VAR významnou 
příležitost k nárůstu výnosů z vysoce ziskových opakovaných služeb, získání a udržení 
zákazníků. Partnerství s uznávaným dodavatelem softwaru, jako je Acronis, 
prodejcům VAR při budování portfolia služeb umožní soustředit se na to, na čem 
záleží: s Acronis může VAR prodejce zaměřit energii na odlišení a přizpůsobení 
služeb, stejně jako na zvýšení marží prostřednictvím nižších režijních nákladů. Může 
se také zaměřit na nové a rozvíjející se hrozby, jako je ransomware, urychlit postup 
vývoje a nasazení služeb a realizovat křížový prodej produktů a služeb. A co je 
nejdůležitější, prodejce VAR může vyvinout silnou značku, která vzbuzuje věrnost 
u zákazníků a omezuje míru odchodů.
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