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PackBack w Bezpiecznej Chmurze 

jest łatwy do skonfigurowania, 

wdrożenia oraz zarządzania. 

SMART, SECURE SYNC AND 
SHARE, DELIVERED SIMPLY

www.wasko.pl

Empower Your IT to Deliver
Its Own Mobility Solution

Funkcjonalności 
ważne dla 
działów IT

Niezbędne prace wykonamy w naszym Data Center sami, 

a użytkownikom pozostanie zalogowanie się na stronie 

www i pobranie aplikacji. Aplikacje na urządzenia mobilne 

pobieramy bezpośrednio na telefon oraz tablet ze sklepu 

Google Play lub Appstore. Nasze rozwiązanie nie wymaga 

przeprowadzania żadnych szkoleń dla użytkowników, 

wszelkie informacje dostępne są 

w dokumentacji online, a nasze wsparcie pomaga 

rozwiązywać problemy jeżeli wystąpią. 

Wszelkie prace konfiguracyjne są proste 

i przejrzyste, a usługę uruchamiamy 

w Bezpiecznej Chmurze w ciągu 24h.

SAFE STORAGE & SHARE

SMART, SECURE SYNC AND 
SHARE, DELIVERED SIMPLY



Firmy coraz częściej poszukują niezawodnych 

rozwiązań, które udostępniają pracownikom 

bezpieczną przestrzeń dyskową na potrzeby 

składowania danych, pozwalają na pracę 

grupową czy współdzielenie  zasobów przy 

jednoczesnym zachowaniu wszystkich 

wymagań związanych z bezpieczeństwem 

oraz ochroną danych.

Mobilny dostęp  
do zasobów

Dane: 2015 Economist Study

PackBack umożliwia pracownikom 

uzyskanie bezpiecznego dostępu do danych 

– w każdym momencie, z dowolnego 

miejsca  i dowolnego urządzenia, zarówno 

w sieci wewnętrznej organizacji, 

jak i bezpiecznie przez Internet. Wszelkie 

informacje o danych, ich udostępnianiu czy 

przekazywaniu są zapisywane w systemie, 

dzięki czemu firma ma możliwość 

weryfikacji kto uzyskał do nich dostęp.

Dzięki PackBack pracownicy mogą przesyłać w emailach 

odnośniki zamiast załączników, co znacznie ogranicza 

obciążenie sieci oraz zmniejsza przestrzeń dyskową użytą 

przez serwery poczty elektronicznej. Stosując odnośniki 

zamiast załączników mamy pewność że wysłany plik nie 

trafi w niepowołane ręce, dzięki możliwości dodania hasła 

dostępowego.

Współdzielenie 
i praca na wspólnych 
zasobach
PackBack pozwala na tworzenie wirtualnych serwerów 

plików do współdzielenia danych oraz ich synchronizacji 

pomiędzy urządzeniami użytkowników, przy czym cała 

infrastruktura potrzebna do poprawnego działania takiej 

usługi znajduje się poza firmą w bezpiecznej chmurze 

prywatnej.

Bezpieczne
udostępnianie

zasobów
PackBack jest rozwiązaniem zbliżonym do 

innych ogólnodostępnych usług w 

chmurach publicznych. Jednak kluczową 

przewagą PackBack nad konkurencją jest 

totalne bezpieczeństwo danych, kontrola 

przepływu danych, szyfrowanie oraz 

zgodność z dyrektywami EU oraz 

gotowość na standard GDPR. 

Użytkownicy końcowi po prostu zapisują 

plik w swoim folderze PackBack, 

a rozwiązanie automatycznie 

synchronizuje się ze wszystkimi 

zarejestrowanymi urządzeniami. 

Użytkownicy uzyskują dostęp do plików z 

dowolnego miejsca i urządzenia 

mobilnego, a dodatkowo mogą również 

bezpiecznie udostępniać je pod postacią 

linków z kontrolą dostępu 

i ograniczeniem czasowym. Dane 

przechowywane są w naszym Data Center 

w Katowicach. Mechanizm ten dodatkowo 

zabezpiecza dane firmowe i gwarantuje 

pełny dostęp do nich.

Bezpieczeństwo w sieci
Dodatkowe korzyści

CZY MASZ PEWNOŚĆ, 
ŻE PLIKI W TWOJEJ FIRMIE 
SĄ ODPOWIEDNIO 
ZABEZPIECZONE?

Czy dostęp do danych 
mają odpowiedni 

pracownicy?

Organizacji używa 
chmury prywatnej70%



FUNKCJONALNOŚCI WAŻNE DLA DZIAŁÓW IT

Wspólnie z Hitachi Data Systems jako pierwsi w tej części Europy oferujemy rozwiązanie 

zbudowane na oprogramowaniu Hitachi Content Platform Anywhere (HCP Anywhere) w 

ramach usługi Bezpiecznej Chmury Prywatnej zlokalizowanej w Data Center w Polsce. 

wielopoziomowo 
zabezpiecza dostęp 
do danych

100% dostępności do katalogu
w Bezpiecznej Chmurze Prywatnej

pozwala na zarządzanie 
urządzeniami użytkowników 
m.in. w zakresie wymuszania 
haseł na skradzione lub 
zgubione urządzenia 
przenośne

przechowuje dziennik zdarzeń, 
w którym zapisywane są 
informacje 
o operacjach wykonywanych 
przez użytkowników

umożliwia backup 
folderów komputerów 
czy laptopów  
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SYNCHRONIZUJ, I UDOSTEPNIAJ DANE

Synchronizację plików pomiędzy 

zarejestrowanymi urządzeniami użytkownika 

–   PC, laptop, tablet, smartfon

Dostęp do plików z dowolnego miejsca, 

zarówno z sieci wewnętrznej firmy, jak i 

bezpiecznie z Internetu

 Dostęp do plików z dowolnego urządzenia – 

komputery oraz laptopy z systemem 

Windows i OS X, przeglądarki internetowe, 

urządzenia mobilne z systemem iOS, 

Android i Windows Phone
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współdzielenie plików wewnątrz (np. 

pomiędzy pracownikami) 

i na zewnątrz organizacji

praca grupowa,

współdzielenie katalogów wewnątrz i na 

zewnątrz firmy 

wersjonowanie plików 

i odzyskiwanie starych wersji bezpośrednio 

przez użytkownika.
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KORZYSTAJ ZA DARMO

info@packback.pl

30-DNIOWY OKRES PRÓBNY


