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a zpráva ESG „The Evolving Business Continuity and Disaster Recovery Landscape“, 2016



50 mil.
dalších ji nyní nasazuje  

nebo to plánuje v příštích 12 měsících**

140 mil.
uživatelů sady Office 365

35 tis.
organizací si stáhlo 

Veeam Backup pro Microsoft Office 365,
což představuje 4,1 mil. uživatelů Office 365

Zdroje: Forrester Research, The State of Microsoft Active Directory 2018



Sdílená odpovědnost



Proč musím zálohovat? 
Microsoft se o to postará.
Toto je největší omyl na trhu Office 365.  

Infrastruktura Data

Vnímání zákazníka
Microsoft se o vše postará



Infrastruktura Data

Vnímání zákazníka
Microsoft se o vše postará

Skutečnost pro zákazníka
Microsoft se stará o infrastrukturu, ale ochrana dat 

je povinností zákazníka. 

Zákazník

Provoz Office 365 Ochrana a dlouhodobé uchovávání 
dat Office 365

Proč musím zálohovat? 
Microsoft se o to postará.
Toto je největší omyl na trhu Office 365.  



https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/infrastructure

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/infrastructure


Model sdílené odpovědnosti Office 365

Povinnosti společnosti 
Microsoft

Další informace naleznete v centru zabezpečení 
Office 365

Primární 
odpovědnost

GLOBÁLNÍ 
INFRASTRUKTURA 

MICROSOFT

Provozování 
cloudové služby

Microsoft Office 365

VAŠE povinnosti

VAŠE DATA 
V OFFICE 365

Přístup a kontrola 
dat uložených 
v Office 365

Podpůrná technologie

Replikace dat Office 365
Zeměpisná redundance mezi řadiči domény

Koš
Omezené, krátkodobé obnovení ztracených 

dat
(žádné obnovení k časovému bodu)

Zabezpečení Zákonné požadavky

https://products.office.com/en-us/business/office-365-trust-center-welcome


6 důvodů, PROČ
potřebujete zálohování Office 365



Zásady uchovávání informací:

Data poštovní schránky a složek

Zdroje: Výše uvedené informace o Exchange Online jsou založeny na výchozích zásadách MRM společnosti Microsoft. Výše uvedené informace o SharePoint Online jsou založeny na 
článku podpory Microsoft. Informace o OneDrive pro firmy jsou založeny na článku podpory společnosti Microsoft. V některých případech může toto výchozí nastavení správce IT změnit, 
ale často jsou zapotřebí určité licence nebo další poplatky. Navíc existuje riziko, že společnost Microsoft automaticky odstraní data před datem podle zásad uchovávání informací, když je 

koš plný. 

Odstraněné položky (koš)

Automaticky archivovaná data (nastaveno 
na 1 měsíc)

1 týden 1 měsíc 1 rok 2 roky 5 let

Odstraněné weby a položky SharePoint 
Online

Zásady zálohování a uchovávání informací v Office 365 vás dokážou před ztrátou dat ochránit 

pouze omezeně a nejsou zamýšleny jako úplné řešení zálohování. 

Zásady uchovávání informací se neustále vyvíjejí a jejich správa a sledování jsou zpravidla 

velmi komplikované. Správci si obvykle myslí, že jsou chráněni, ale pak najednou zjistí, že 

o některé položky přišli. 

Odstraněné soubory OneDrive pro firmy

3 měsíce

Co přesně Microsoft zálohuje?

Zaměstnanec opustí společnost

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn775046(v=exchg.150).aspx
https://support.office.com/en-gb/article/Restore-deleted-items-from-the-site-collection-recycle-bin-5fa924ee-16d7-487b-9a0a-021b9062d14b#ID0EAAIAAA=Online
https://support.office.com/en-us/article/find-lost-or-missing-files-in-onedrive-0d929e0d-8682-4295-982b-4bd75a3daa01


https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement

https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement


Data poštovní schránky a složek

Odstraněné položky (koš)

Automaticky archivovaná data (nastaveno 
na 1 měsíc)

1 týden 1 měsíc 1 rok 2 roky 5 let

Odstraněné weby a položky SharePoint 
Online

Odstraněné soubory OneDrive pro firmy

3 měsíce

Zaměstnanec opustí společnost

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 dělá více než jen zaplňování mezer.

Poskytuje přístup a kontrolu VŠECH 

dat aplikací Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy 

a ukládá je na jedno místo, takže obnovení je rychlé, snadné a spolehlivé.

Zásady uchovávání informací:
Co přesně Microsoft zálohuje?



Veeamečné zálohování a obnovení

pro Microsoft Office 365

NOVINKA Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3





Děkuji


