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ZabeZpiecZanie danych  
prZed utratą. 

AdAptAcjA rozwiązAń 
bAckupu w mAłych i średnich 

przedsiębiorstwAch
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Mśp) doświadczają probleMów 

w obszarze zabezpieczania danych przed utratą. brak świadoMości 
potrzeby ochrony danych, wysokie koszty wdrożenia i licencji 

oraz trudności w zarządzaniu backupeM prowadzą do sytuacji, 
w której najcenniejszy zasób firMy – dane – pozostaje bez ochrony 

lub jest niewłaściwie chroniony przed utratą na skutek awarii 
sprzętu, działania złośliwego oprograMowania albo celowego 

skasowania przez pracownika. w ostatnich trzech latach 35% Małych 
i 19% średniej wielkości firM co najMniej raz straciło cenne dane 
– wynika z badania redakcyjnego „pcworld” przeprowadzonego 

w partnerstwie z synology.



Wyniki badania 
redakcyjnego 

PCWORLD
punkteM wyjścia do oMówienia wyników badania Może być próba 

oceny, w jaki sposób Małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegają 
kwestie tworzenia kopii zapasowych oraz z jakich rozwiązań backupu 

korzystają, aby skutecznie zabezpieczyć swoje dane przed utratą.
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pOstrZeganie kWestii backupu
62% respondentów uważa regularne i automa-
tyczne tworzenie kopii zapasowych za ważne. 
W grupie średnich przedsiębiorstw odsetek 
ten jest wyższy i wynosi 65%. Kolejnych 27% 
ankietowanych deklaruje zaś, że w ich firmach 
właściwie dba się o backup danych, ale łatwo 
można znaleźć projekty, którym nadano wyższy 
priorytet. Takie przekonanie częściej wykazują 
respondenci wywodzący się ze średniej wielkości 

przedsiębiorstw (33%) niż ich koledzy z mniej-
szych firm (21%). Problem w tym, że aż 15% 
ankietowanych z małych organizacji deklaruje, że 
automatyzacja procesów backupu nie ma dla nich 
większego znaczenia. Takiej opinii nie wyraził 
nikt spośród podmiotów skalsyfikowanych jako 
średnie. To wynik większej świadomości osób 
odpowiedzialnych za zabezpieczanie danych w tej 
grupie przedsiębiorstw.

to dla nas kluczowa kwestia

dbamy o backup danych, ale mamy w firmie projekty 
o większym priorytecie

nie ma to dla nas większego znaczenia

nie mam zdania

62%
27%

7%
4%

Opinia respOndentów na temat ważnOści regularnegO,  
autOmatycznegO twOrzenia kOpii zapasOwych
Pytanie: Czy w Państwa opinii regularne, automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych jest ważne?

to dla nas kluczowa kwestia

dbamy o backup danych, ale mamy w firmie projekty 
o większym priorytecie

nie ma to dla nas większego znaczenia

nie mam zdania

58%

21%

15%
0%

6%
2%

65%

33%

Opinia respOndentów na temat ważnOści regularnegO,  
autOmatycznegO twOrzenia kOpii zapasOwych wg wielkOści firmy

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Czy w Państwa opinii regularne, automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych jest ważne?
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Idąc dalej, 75% ogółu respondentów pozostaje 
w przekonaniu, że backup danych pozwala zacho-
wać ciągłość działania przedsiębiorstwa, zaś kolej-
ne 53% dostrzega ryzyko utraty danych wskutek 
awarii sprzętu lub cyberprzestępstwa. W grupie 
firm, które utraciły dane w ostatnich trzech latach, 
odsetek odpowiedzi wyniósł odpowiednio 44% 

i 30%. Wydaje się również, że dane pozostają lepiej 
zabezpieczone, jeśli osoby za to odpowiedzialne 
są przeświadczone o ich dużej wartości dla firmy 
(51%). Tylko co czwarta firma (26%) wykazuje zaś 
ograniczone zaufanie do pracowników, którzy 
poprzez celowe działania również mogą być przy-
czyną utraty danych.

Pytanie: Z jakiego powodu możliwość przywrócenia danych z kopii zapasowej jest dla Państwa ważna?

dane stanowią największą wartość firmy

backup danych pozwala nam zachować ciągłość 
działania przedsiębiorstwa

mamy ograniczone zaufanie do pracowników

dostrzegamy ryzyko utraty danych np. w wyniku 
awarii sprzętu, cyberprzestępstwa

51%
75%

26%
53%

pOwOdy, dla których mOżliwOść przywrócenia danych z kOpii zapasOwej  
jest ważna dla respOndentów

Pytanie: Z jakiego powodu możliwość przywrócenia danych z kopii zapasowej jest dla Państwa ważna?

dane stanowią największą wartość firmy

backup danych pozwala nam zachować ciągłość 
działania przedsiębiorstwa

mamy ograniczone zaufanie do pracowników

dostrzegamy ryzyko utraty danych np. w wyniku 
awarii sprzętu, cyberprzestępstwa

47%

68%

21%
30%

42%
62%

54%

80%

pOwOdy, dla których mOżliwOść przywrócenia danych z kOpii zapasOwej  
jest ważna dla respOndentów (wg wielkOści firmy)

małe firmy
średnie firmy

dane stanowią największą wartość firmy

backup danych pozwala nam zachować ciągłość 
działania przedsiębiorstwa

mamy ograniczone zaufanie do pracowników

dostrzegamy ryzyko utraty danych np. w wyniku 
awarii sprzętu, cyberprzestępstwa

37%

44%

26%
22%

30%
53%

48%

74%

pOwOdy, dla których mOżliwOść przywrócenia danych z kOpii zapasOwej jest ważna dla 
respOndentów wg przypadków utraty danych

firmy, które utraciły cenne dane w ostatnich trzech latach firmy, które nie utraciły cennych danych w ostatnich trzech latach

Pytanie: Z jakiego powodu możliwość przywrócenia danych z kopii zapasowej jest dla Państwa ważna?
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ktO stracił najWięcej?
Z wyników badania wyłania się zależność między 
sposobem postrzegania kwestii backupu a moż-
liwością utraty danych. Firmy, które wdrożyły 
mechanizmy automatycznego tworzenia kopii za-
pasowych, rzadziej poddawane są stresowi zwią-
zanemu ze stratą cennych danych. Z kolei przed-
siębiorstwa, które doświadczyły takiej sytuacji 
w przeszłości, potrafią wyciągać wnioski, starając 
się nie dopuszczać do jej powtórzenia. W szczegó-
łach kreśli się to następująco.

W ostatnich trzech latach 27% ankietowanych 
przedsiębiorstw utraciło cenne dane, przy czym 
4% firm z tej grupy przytrafiło się to więcej niż 
raz. Oznacza to jednocześnie, że aż trzy na cztery 

firmy nie doświadczyły podobnej sytuacji, choć 
podkreślmy to jeszcze raz: pytaliśmy o utratę naj-
ważniejszych danych przedsiębiorstwa.

Zebrane dane prezentują się interesująco, jeśli 
zestawimy je według wielkości firmy. W ostatnich 
trzech latach aż 35% małych firm doświadczyło 
utraty danych, ale 33% z nich zdarzyło się to tylko 
raz. Dla porównania, podobna sytuacja przytrafiła 
się raptem 19% średnich firm, choć aż 6% pod-
miotów z tej grupy straciło dane wielokrotnie. Jak 
łatwo zauważyć, małe firmy gorzej zabezpieczają 
dane, ale jednocześnie potrafią wyciągać wnioski 
z zaistniałych zdarzeń i szybko wdrażać działania 
naprawcze.
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wielokrotnie

tylko raz

nie

2%

33%

65%
81%

6%

13%

Odsetek firm, które w Ostatnich trzech latach straciły cenne dane (wg wielkOści firmy)

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Czy w ostatnich trzech latach stracili Państwo cenne dane?

wielokrotnie

tylko raz

nie

4%
23%

73%

Odsetek firm, które w Ostatnich trzech latach straciły cenne dane
Pytanie: Czy w ostatnich trzech latach stracili Państwo cenne dane?

Wydaje się, że firmy, które nie straciły danych 
w ostatnim czasie, znacznie poważniej pod-
chodzą do kwestii ich zabezpieczania niż pod-
mioty, jakim taka sytuacja się przytrafiła. 64% 
respondentów wywodzących się z pierwszej 
grupy przedsiębiorstw deklaruje, że regularne, 
automatyczne tworzenie kopii zapasowych to 

dla nich kluczowa kwestia, zaś kolejnych 26% 
ankietowanych stara się dbać o backup danych, 
choć dostrzega w firmie projekty o większym 
priorytecie. Dla porównania, wśród firm, które 
utraciły cenne dane w ostatnich trzech latach, 
odsetek takich odpowiedzi wyniósł odpowiednio 
56% oraz 30%.

to dla nas kluczowa kwestia

dbamy o backup danych, ale mamy w firmie projekty 
o większym priorytecie

nie ma to dla nas większego znaczenia

nie mam zdania

56%

30%

4%
8%
10%

2%

64%

26%

Opinia respOndentów na temat ważnOści regularnegO,  
autOmatycznegO twOrzenia kOpii zapasOwych wg przypadków utraty danych

firmy, które utraciły cenne dane w ostatnich trzech latach
firmy, które nie utraciły cennych danych w ostatnich trzech latach

Pytanie: Czy w Państwa opinii regularne, automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych jest ważne?

35+65+O35%
W ostatnich trzech latach aż 35% małych firm 
doświadczyło utraty danych, ale 33% z nich zdarzyło 
się to tylko raz.
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adaptacja rOZWiąZań backupu
97% ogółu ankietowanych przedsiębiorstw robi 
backup danych, choć poziom adaptacji procedur 
i narzędzi backupu wśród nich zdaje się różny. 
Więcej niż co druga firma (dokładnie 53%) kom-
pleksowo zabezpiecza się przed utratą informacji. 
Wszystkie firmowe dane chroni 36% małych i 69% 
średnich przedsiębiorstw. Kolejne 33% małych 
firm objęło zautomatyzowanym backupem tyl-

ko kluczowe dane, np. bazy danych systemu ERP.  
W tej grupie podmiotów (27%) kopie zapasowe 
zauważalnie częściej wykonywane są również 
ręcznie, sporadycznie, bez ściśle ustalonego 
harmonogramu. Średniej wielkości firmy częściej 
stawiają na automatyzację procesów backupów. 
W tej grupie odsetek podmiotów, które robią ko-
pie zapasowe ręcznie, wynosi już tylko 6%.

zabezpieczamy wszystkie dane firmy

backupem objęte są tylko kluczowe dane firmy

tworzymy ręcznie i sporadycznie kopie zapasowe 
wybranych danych

nie robimy backupów

53%
28%

16%
3%

pOziOm adaptacji prOcedur i narzędzi backupu danych w firmach
Pytanie: Czy w Państwa firmie wdrożono procedury i narzędzia backupu danych?

zabezpieczamy wszystkie dane firmy

backupem objęte są tylko kluczowe dane firmy

tworzymy ręcznie i sporadycznie kopie zapasowe 
wybranych danych

nie robimy backupów

36%

33%

27%
6%

69%

23%

pOziOm adaptacji prOcedur i narzędzi backupu danych w firmach (wg wielkOści firmy)

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Czy w Państwa firmie wdrożono procedury i narzędzia backupu danych?

zabezpieczamy wszystkie dane firmy

backupem objęte są tylko kluczowe dane firmy

tworzymy ręcznie i sporadycznie kopie zapasowe 
wybranych danych

nie robimy backupów

34%

33%

26%
12%

7%
1%

61%

26%

pOziOm adaptacji prOcedur i narzędzi backupu danych w firmach  
wg przypadków utraty danych

firmy, które utraciły cenne dane w ostatnich trzech latach firmy, które nie utraciły cennych danych w ostatnich trzech latach

Pytanie: Czy w Państwa firmie wdrożono procedury i narzędzia backupu danych?

4%
2%
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prZycZyny utraty danych
Awaria sprzętu lub oprogramowania była przyczy-
ną utraty danych w 65% firm, które doświadczyły 
takiej sytuacji w ostatnich trzech latach. W gronie 
małych przedsiębiorstw odsetek ten wyniósł aż 
69%. Z kolei średnie firmy (60%) znacznie częściej 
niż ich mniejsi konkurenci (25%) odczuły działanie 

złośliwego oprogramowania lub ataku sieciowego. 
Największym zagrożeniem w tej kategorii wydaje 
się ransomware, którego szkodliwe działanie nie-
rzadko prowadzi do bezpowrotnej utraty danych, 
nawet jeśli nośniki były prawidłowo zabezpieczo-
ne, np. w konfiguracji RAID.

awaria sprzętu lub oprogramowania

złośliwe oprogramowanie (malware, ransomware) lub 
atak sieciowy

celowe działanie pracownika

brak możliwości przywrócenia danych z kopii 
zapasowej

katastrofa naturalna

65%
38%

23%
4%

0%

przyczyny utraty danych*
Pytanie: Jakie były przyczyny utraty danych?

*Jako procent odpowiedzi spośród firm, które utraciły cenne dane w ostatnich trzech latach
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awaria sprzętu lub oprogramowania

złośliwe oprogramowanie (malware, ransomware) lub 
atak sieciowy

celowe działanie pracownika

brak możliwości przywrócenia danych z kopii 
zapasowej

katastrofa naturalna

69%

25%

19%

6%

0%

30%

0%

0%

60%

60%

przyczyny utraty danych*

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Jakie były przyczyny utraty danych?

*Jako procent odpowiedzi spośród firm, które utraciły cenne dane w ostatnich trzech latach

Prawie co czwarte przedsiębiorstwo (23%) 
doświadczyło utraty cennych danych w wy-
niku celowego działania pracownika. Z tym 
procederem, polegającym m.in. na kasowaniu 
firmowych dokumentów i służbowej poczty 
przez zwalnianych pracowników, znacznie 
częściej muszą radzić sobie średniej wielkości 
organizacje (30%) niż ich mniejsi konkurenci 
(19%). Najszybszym i najtańszym sposobem 

odzyskania tak usuniętych danych pozostają 
kopie zapasowe.

Żadna z ankietowanych firm nie doświadczyła 
natomiast katastrofy naturalnej, która doprowa-
dziłaby je do bezpowrotnej utraty danych. Mimo 
niskiego ryzyka pożaru czy zalania centrum da-
nych zagrożenia te należy uwzględniać w planach 
zabezpieczania informacji przed utratą.

69+31+O69%
Awaria sprzętu lub oprogramowania była przyczyną 
utraty danych w aż 69% małych przedsiębiorstw, które 
doświadczyły takiej sytuacji w ostatnich trzech latach. 
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ObsZary Objęte backupem
Gdzie najlepiej składować cenne i wrażliwe dane 
firmy? Koniecznie na serwerach i macierzach 
dyskowych, które w małych i średnich przedsię-
biorstwach pozostają najpełniej objęte procesami 
backupu. 97% firm (z pominięciem tych, które nie 

posiadają tego typu zasobów) deklaruje, że pod-
daje backupowi dane przechowywane na dyskach 
serwerów i macierzy. Zdecydowana większość 
z nich robi to w pełnym zakresie, a tylko niewielki 
odsetek robi to częściowo.

stacje robocze i laptopy

urządzenia mobilne

serwery fizyczne i macierze dyskowe

maszyny wirtualne

zasoby w chmurze obliczeniowej

Obszary funkcjOnalne Objęte prOcesem backupu*
Pytanie: Które obszary funkcjonalne objęte są w Państwa firmie procesami backupu?

*Jako procent odpowiedzi, z pominięciem firm, które nie posiadają danego rozwiązania

75% 25%
47% 53%

97% 3%
75% 25%
78% 22%

97+3+O97% 97% firm deklaruje, że poddaje backupowi dane 
przechowywane na dyskach serwerów i macierzy.
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Aż 54% małych i średnich przedsiębiorstw chro-
ni wszystkie dane ze stacji roboczych i laptopów, 
podczas gdy kolejne 19% robi to częściowo. Co cie-
kawe, tylko co czwarta firma (25%) nie backupuje 
danych z komputerów pracowników. Dla porów-

Wyniki badania pokazują, że firmy dużą wagę 
przykładają do ochrony danych w chmurze 
obliczeniowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
fakt, że 38% z nich deklaruje, że nie korzysta 

nania, aż 42% firm nie chroni danych użytkowni-
ków na ich urządzeniach mobilnych. Na zabezpie-
czenie danych wytwarzanych i przechowywanych 
na smartfonach i tabletach zdecydowało się tylko 
37% polskich przedsiębiorstw.

z tego typu rozwiązań, to odsetek 48% przed-
siębiorstw, które zabezpieczają dane wyno-
szone do chmury, wydaje się znakomitym 
wynikiem.

Obszary funkcjOnalne Objęte prOcesem backupu
Pytanie: Które obszary funkcjonalne objęte są w Państwa firmie procesami backupu?

54+19+25+2+H
51+7+20+22+H
28+9+42+21+H
36+12+14+38+H
72+10+2+16+Hstacje 

robocze  
i laptopy

maszyny 
wirtualne

urządzenia 
mobilne

zasoby  
w chmurze 

obliczeniowej

serwery 
fizyczne  

i macierze 
dyskowe

54%

51%

28%

36%

72%

19%

7%

9%

12%

10%

25%

20%

42%

14%

2%

2%

22%

21%

38%

16%

w pełnym zakresie nie robimy backupu tych danych nie posiadamy takiego rozwiązaniaczęściowo

54+46+O54% Aż 54% małych i średnich przedsiębiorstw chroni wszystkie 
dane ze stacji roboczych i laptopów.
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testy OdtWOrZeniOWe
4% respondentów z grona firm, które w ostatnich 
trzech latach utraciły dane, jako przyczynę tego 
faktu wskazało brak możliwości przywrócenia 
danych z kopii zapasowej. Mamy tutaj do czy-
nienia z sytuacją, w której firma robiła backup 
danych, ale z różnych powodów (np. przestarzałe 
dane, uszkodzone nośniki) ich odtworzenie oka-
zało się nieskuteczne. Sytuacji tej można uniknąć, 
prowadząc w firmie regularne testy przywracania 
danych z kopii zapasowej.

Z badania wynika, że tylko 44% ogółu firm wykonu-
je testy przywracania danych z backupu, przy czym 
w grupie średnich firm odsetek ten rośnie do 57%. 
Na tym tle zauważalnie gorzej wypadają małe fir-
my, spośród których tylko 30% wdrożyło procedu-
ry weryfikacji danych zapisanych w kopiach zapa-
sowych. W tym miejscu warto dodać, że na pytanie 
o najważniejsze problemy, z jakimi borykają się 
firmy w obszarze backupu danych, często wskazy-
waną inną odpowiedzią był brak czasu na prowa-
dzenie testów odtwarzania z kopii zapasowej.

Odsetek firm, w których przeprOwadza  
się testy przywracania danych z kOpii 
zapasOwych
Pytanie: Czy w Państwa firmie prowadzi się testy przywracania danych  
z kopii zapasowych?

44+47+9+H
nie wiadomo

tak

nie

44%

47%

9%

tak

nie

nie wiadomo

30%

59%

11%
8%

57%

35%

Odsetek firm, w których prOwadzi się testy przywracania danych z kOpii zapasOwych

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Czy w Państwa firmie prowadzi się testy przywracania danych z kopii zapasowych?

4+96+O4%
4% respondentów z grona firm, które w ostatnich trzech 
latach utraciły dane, jako przyczynę tego faktu wskazała 
brak możliwości przywrócenia danych z kopii zapasowej. 
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kOpie ZapasOWe Off-site
Częstym powodem braku możliwości przy-
wrócenia danych z backupu jest niewłaściwe 
składowanie kopii zapasowych. Złota reguła 
backupu mówi, aby co najmniej jedną kopię 
przechowywać poza siedzibą firmy. Według 
takiego scenariusza postępuje 69% ogółu firm, 
przy czym wśród średniej wielkości podmiotów 
odsetek ten wynosi 72%. Jednocześnie ozna-
cza to, że przeciętnie 31% przedsiębiorstw nie 
przechowuje kopii zapasowych poza głównym 
centrum danych.

69+31+O69%
69% firm postępuje według złotej zasady backupu,  
czyli przechowuje przynajmniej jedną kopię danych poza 
siedzibą firmy.

Średniej wielkości podmioty najczęściej przecho-
wują dodatkową kopię danych w innej swojej loka-
lizacji, np. w oddziale firmy (31%) albo u zewnętrz-
nego dostawcy (tyle samo wskazań), zaś ich mniejsi 
konkurenci zauważalnie częściej wybierają chmurę 
obliczeniową (31% vs. 10% wśród średnich firm). 
W wielu scenariuszach wdrożeń to właśnie chmura 
okazuje się najbardziej efektywnym ekonomicznie 
i technicznie rozwiązaniem, zwłaszcza gdy firma 
nie ma oddziałów albo nie chce inwestować w za-
kup dodatkowych macierzy dyskowych.

w innej lokalizacji firmy

u zewnętrznego dostawcy

w chmurze obliczeniowej

nie przechowujemy kopii zapasowych  
poza siedzibą firmy

22%
28%

19%
31%

miejsce przechOwywania kOpii zapasOwych danych pOza siedzibą firmy
Pytanie: Czy przechowują Państwo kopie zapasowe danych poza siedzibą firmy?

w innej lokalizacji firmy

u zewnętrznego dostawcy

w chmurze obliczeniowej

nie przechowujemy kopii zapasowych  
poza siedzibą firmy

11%

26%

31%

34%
10%

28%

31%

31%

miejsce przechOwywania kOpii zapasOwych danych pOza siedzibą firmy  
(wg wielkOści firmy)

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Czy przechowują Państwo kopie zapasowe danych poza siedzibą firmy?
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PROGRAM DO BACKUPU, CZYLI JAKI?
Listę najbardziej oczekiwanych funkcji oprogra-
mowania backupu otwierają: proste wdrożenie 
i obsługa (78%), możliwość odtwarzania danych 
na różnym poziomie szczegółowości (55%) oraz 
efektywne wykorzystanie pamięci przechowy-
wania danych (47%). O ile łatwość użycia okazu-
je się ważna dla wszystkich respondentów (87% 
wskazań w grupie małych firm i 71% w gronie 
średnich), o tyle większe podmioty znacznie 
częściej zwracają uwagę na bardziej zaawanso-
wane funkcje oferowanego rozwiązania.

W grupie średnich firm głównym kryterium 
wyboru oprogramowania backupu okazuje się 
możliwość granularnego odtwarzania danych, 
a więc zarówno całych maszyn wirtualnych, jak 
i pojedynczych plików (69% vs. 39% w porów-
naniu z małymi firmami), a także zaawanso-
wane funkcje kopii przyrostowych, kompresji 
i deduplikacji (65% vs. 28%), które pozwalają 

efektywnie wykorzystać dostępne miejsce 
przechowywania danych.

Wśród innych najważniejszych funkcji tego typu 
rozwiązań ankietowani z tej grupy wskazywali 
jeszcze: możliwość centralnego zarządzania backu-
pem danych pochodzących z różnych źródeł (57%), 
wbudowane mechanizmy ochrony kopii zapa-
sowych, np. przez szyfrowanie (49%), oraz opcje 
przechowywania danych poza siedzibą firmy (31%).

Co czwarty respondent zauważa korzyść wyni-
kającą z zakupu systemu backupu oferowanego 
w formie zintegrowanego narzędzia (storage + 
oprogramowanie). Serwer NAS z dołączonym 
oprogramowaniem backupu może być świet-
nym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, 
które oczekują prostoty wdrożenia systemu 
backupu, dużej pojemności przechowywania 
oraz niewysokiej ceny.
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proste wdrożenie i obsługa

centralne zarządzanie backupem danych 
pochodzących z różnych źródeł

możliwość odtwarzania danych na różnym poziomie 
szczegółowości

efektywne wykorzystanie pamięci (deduplikacja, 
kopie przyrostowe)

funkcje ochrony kopii zapasowych (szyfrowanie)

opcje przechowywania danych poza siedzibą firmy 
(replikacja)

dostępność w formie zintegrowanego narzędzia 
(storage + oprogramowanie)

wbudowane mechanizmy testowania poprawności 
backupu i odtwarzania

78%
44%

55%
47%

41%
29%

25%
39%

najważniejsze funkcje OprOgramOwania backupu – Opinia respOndentów
Pytanie: Które funkcje oprogramowania backupu wydają się Państwu najważniejsze?

proste wdrożenie i obsługa

centralne zarządzanie backupem danych 
pochodzących z różnych źródeł

możliwość odtwarzania danych na różnym poziomie 
szczegółowości

efektywne wykorzystanie pamięci (deduplikacja, 
kopie przyrostowe)

funkcje ochrony kopii zapasowych (szyfrowanie)

opcje przechowywania danych poza siedzibą firmy 
(replikacja)

dostępność w formie zintegrowanego narzędzia 
(storage + oprogramowanie)

wbudowane mechanizmy testowania poprawności 
backupu i odtwarzania

87%

30%

39%

28%

33%

26%

22%

41%

69%

65%

49%

31%

27%

37%

71%

57%

najważniejsze funkcje OprOgramOwania backupu – Opinia respOndentów   
(wg wielkOści firmy)

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Które funkcje oprogramowania backupu wydają się Państwu najważniejsze?

78+22+O78% Listę najbardziej oczekiwanych funkcji oprogramowania 
backupu otwierają: proste wdrożenie i obsługa – 78%.
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prObLemy Z backupem
To właśnie wysokie koszty licencji i wdrożenia 
(56%) okazują się najważniejszym problemem, 
z jakim borykają się firmy w obszarze backupu 
danych. Co więcej, zależność tę znacznie częściej 
dostrzegają średniej wielkości firmy (65%) niż ich 
mniejsi konkurenci. Istotne okazują się również 

56+44+O56%
Dla aż 56% respondentów wysokie koszty licencji 
i wdrożenia okazują się najważniejszym problemem, z jakim 
borykają się firmy w obszarze backupu danych.

kwestie braku wykwalifikowanej kadry (36%), 
niewystarczającego miejsca na przechowywanie 
kopii zapasowych (32%) czy braki funkcjonalności 
w oprogramowaniu backupu (28%). Podobne zdanie 
wyrazili wszyscy respondenci, niezależnie od wiel-
kości firmy, w jakiej są zatrudnieni.

brak wykwalifikowanej kadry

wysokie koszty licencji i wdrożenia

brak miejsca na przechowywanie kopii zapasowych

brak funkcjonalności w oprogramowaniu backupu

inne

36%
56%

32%
28%

2%

najważniejsze prOblemy, z jakimi bOrykają się firmy w Obszarze backupu danych
Pytanie: Z jakimi problemami borykają się Państwo w obszarze backupu danych?

brak wykwalifikowanej kadry

wysokie koszty licencji i wdrożenia

brak miejsca na przechowywanie kopii zapasowych

brak funkcjonalności w oprogramowaniu backupu

inne

36%

45%

30%

25%

2%

33%

31%

2%

35%

65%

najważniejsze prOblemy, z jakimi bOrykają się firmy w Obszarze backupu danych  
(wg wielkOści firmy)

małe firmy
średnie firmy

Pytanie: Z jakimi problemami borykają się Państwo w obszarze backupu danych?



ZabeZpiecZanie danych prZed utratą

18  |  pcWOrLd  |  styczeń 2020

O badaniu
Badanie przeprowadzone przez redakcję 
„PCWorld” w partnerstwie z firmą Synology miało 
na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób małe i średnie przedsiębiorstwa postrze-
gają kwestie ochrony cennych danych poprzez 
tworzenie kopii zapasowych oraz z jakich rozwią-
zań backupu korzystają, aby skutecznie zabezpie-
czyć się przed ich utratą.

Do wypełnienia ankiety zaprosiliśmy 100 przed-
stawicieli firm, z których 48% sklasyfikowanych 
przez nas jako małe zatrudniało nie więcej niż 50 
osób, zaś stan zatrudnienia pozostałych 52% pod-
miotów, uznanych przez nas za średnie, wahał się 
między 51 a 250 pracowników.

Badane podmioty wywodzą się z różnych gałęzi, co 
pozwala na przekrojowe spojrzenie na wyniki bada-
nia. W ankiecie najliczniej reprezentowane były fir-

my związane z sektorem dóbr szybko zbywalnych, 
handlu i dystrybucji (21%) oraz przemysłu i produk-
cji (16%). Wyrazistą reprezentację w badaniu miały 
również organizacje sektora edukacyjnego (9%), bu-
downictwa i nieruchomości (8%), mediów i reklamy 
(7%) oraz szeroko rozumianej logistyki i transportu 
(tyle samo wskazań). Wśród respondentów znaleźli 
się również przedstawiciele administracji publicznej 
oraz służb mundurowych (10%).

W gronie ankietowanych najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby zatrudnione na stanowiskach 
specjalistycznych (58%). W badaniu wzięli również 
udział właściciele i szefowie firm (18%) oraz mene-
dżerowie niższego szczebla (24%).

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2019 
roku przy użyciu ankiet internetowych oraz wy-
wiadów telefonicznych (metodyki CATI i CAWI).
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FMCG/Dystrybucja/Handel

Przemysł/Produkcja/Wydobycie

Administracja publiczna/Służby mundurowe

Edukacja/Szkolenia/Nauka

Budownictwo/Nieruchomości

Media/Reklama/Wydawnictwa/Drukarnie

Transport/Spedycja/Logistyka

Turystyka/Gastronomia/Hotelarstwo/Rozrywka

Pozostałe

21%
16%

10%
9%

8%
7%
7%

5%
17%

przedsiębiOrstwa wg branży

przedsiębiOrstwa wg wielkOści 
zatrudnienia

respOndenci wg zajmOwanych stanOwisk

48+52+H 18+24+58+H
małe firmy 
(do 50 osób)

właściciel / prezes / 
dyrektor generalny

dyrektor / 
kierownik

średnie firmy 
(51–250 osób)

specjalista / 
pracownik

48%
18%

24%
52%

58%

Badane podmioty wywodzą się z różnych gałęzi, co pozwala na przekrojowe 
spojrzenie na wyniki badania.




