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„Dzięki iBard24 archiwizowane dane posiadają dodatkową warstwę zabez-

pieczenia. Wszystkie backupowane przez nas informacje z baz danych prze-

syłane są za pomocą iBard24 na zewnętrzne serwery Comarch Data Center, 

co w praktyce daje nam kopię zapasową w innej lokalizacji niż firma, do której 

mamy dostęp z każdego miejsca na ziemi.”

Dawid Kubas 

KREISEL Technika Budowlana 

„Dzięki usłudze firmy iComarch24 wejście w świat backupu i archiwizacji danych 

odbyło się przy niewielkich kosztach – nie musieliśmy kupować drogiego sprzę-

tu komputerowego, oprogramowania, wynajmować pomieszczenia na serwer.”

Grzegorz Onyszkiewicz 

IBSON 

„Wdrożenie iBard24 Backup Online trwało zaledwie kilka minut. Wystarczy reje-

stracja konta oraz zainstalowanie aplikacji i gotowe. Rozwiązanie w naszej fir-

mie głównie wykorzystywane do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych 

z systemu Comarch CDN XL.”

Robert Litwińczuk 

KOM Sp. z o.o.

„Firma BP pragnie zarekomendować zespół iComarch24 z uwagi na fakt, iż wy-

kazał się on zaangażowaniem, fachowością, wysokim poziomem wiedzy w za-

kresie specyfiki zamówienia oraz przyjaznym podejściem do klienta.”

BP Europe SE 

Oddział w Polsce, Kraków

Rekomendacje iBard24 Backup Online

iBard24 Backup Online 

Automatyczne kopie bezpieczeństwa
firmowych danych

Cennik iBard24 Backup Online dla firm

iBard24 Backup Online
Maksymalna Ilość 

użytkowników
Cena netto (rocznie)

Test 1 GB 3 0 zł*

Silver 10 GB 5 199 zł

Gold 30 GB 10 449 zł

Platinum 50 GB 15 649 zł

Platinum XL 100 GB 20 1199 zł

Platinum XL 200 GB 30 2099 zł

Platinum XL 300 GB 50 2999 zł

Platinum XL 1 TB 100 8499 zł

* pełna funkcjonalność konta testowego dostępna przez okres 3 miesięcy

Użytkownik posiada możliwość logowania się na 2 komputerach jednocześnie.

Jak zamówić?

Skorzystaj z pomocy autoryzowanego Partnera Comarch lub wejdź na stronę www.iBard24.pl 

iBard24 BOX

Idealne rozwiązanie, aby zabezpieczyć dane w sieci lokalnej. iBard24 Box to profesjonal-

ny system archiwizacji danych w sieci przeznaczony zarówno dla małych biur, jak i dużych 

przedsiębiorstw i instytucji. Pozwala chronić dane przechowywane na stacjach roboczych, 

laptopach i serwerach sieciowych. Rozwiązanie dedykowane firmom, które mają rozbudo-

waną własną infrastrukturę serwerową i chcą w niej przetrzymywać kopie bezpieczeństwa. 

W tym modelu kopie danych nie są wysyłane na zewnętrzne serwery Comarch Data Center, 

a na serwer klienta.

Cena oprogramowanie na serwer (pierwszy rok)  199,00 zł 
Cena oprogramowania na 1 stanowisko (pierwszy rok)  99,00 zł
Wznowienie na kolejny rok      20 % ceny (serwer, stanowisko) 

iBard24 Enterprise

Produkt iBard24 może być dowolnie dostosowany do potrzeb Państwa firmy. Na życzenie 

klienta wykonujemy modyfikacje nawet pod najbardziej wyrafinowane potrzeby funkcjonalne.

Z usługi iBard24 Backup Online aktywnie korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce.



Dlaczego warto systematycznie robić kopie bezpieczeństwa?

Jak pokazują badania Stowarzyszenia IT Policy Compliance Group już 68% przedsiębiorców 

miało do czynienia (pośrednio lub bezpośrednio) z utratą danych. Do najczęściej spotyka-

nych przyczyn utraty firmowych dokumentów należą: błędy spowodowane czynnikiem ludz-

kim, awarie lub kradzież sprzętu, błędy oprogramowania i wirusy. Nawet chwila nieuwagi wy-

starczy, żeby narazić się na wysokie koszty. Aby temu zapobiec wystarczy zadbać o backup 

cennych plików - kluczowy aspekt bezpieczeństwa każdej firmy. Najlepiej, aby odbywał się 

on automatycznie, dbając o aktualność firmowych dokumentów bez udziału pracowników.

Dlaczego backup online?

Backup online to obecnie najlepsza forma wykonywania kopii bezpieczeństwa. Tradycyjne me-

tody archiwizacji i backupu wiążą się ze sporym ryzykiem w postaci: krótkiej trwałości płyt 

CD/DVD, możliwości kradzieży lub zagubienia nośnika (płyty, pendrive’y, dyski przenośne), ko-

nieczności wykonywania ręcznego kopiowania danych oraz podatności na wirusy i awarie. 

Nawet kopie zapasowe na firmowym serwerze nie ustrzegą nas od skutków powodzi lub wła-

mania do firmy – podstawową zasadą backupu jest bowiem przechowywanie kopii z dala od 

danych źródłowych.

Cecha
Metody 

tradycyjne
Backup online

Automatyczna kopia bezpieczeństwa

Inna lokalizacja kopii zapasowej

Odporność na awarie, wirusy, zniszczenia

Ryzyko kradzieży nośnika

Dostęp do zarchiwizowanych danych z dowolnego 
miejsca w dowolnym czasie

Backup online eliminuje powyższe czynniki ryzyka, zapewnia spokój oraz gwarancję bezpie-

czeństwa naszych danych. Dodatkowo nie musimy już pamiętać o wykonywaniu kopii zapa-

sowej, ponieważ cały proces przebiega automatycznie w tle, o wybranych przez nas godzi-

nach. Dodatkowo dane składowane są na bezpiecznych serwerach w innej lokalizacji niż nasz 

komputer lub serwer. Oznacza to, że w sytuacji awaryjnej, takiej jak powódź lub kradzież, dane 

są zabezpieczone i możliwe do odzyskania poprzez każdy komputer, podłączony do Internetu.

iBard24 Backup Online 

Innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu backup Twoich plików jest prosty i bezpieczny jak nigdy 

dotąd. Już teraz możesz zapewnić całkowite bezpieczeństwo swojej firmie, dzięki sprawdzonej 

usłudze, która uchroni Cię przed ryzykiem utraty cennych danych. Instalacja aplikacji iBard24 

to zaledwie kilka minut, a za pomocą kreatorów z łatwością przeprowadzisz pierwszą kopię 

i  ustawisz harmonogram backupu.

Dzięki funkcji automatycznego wykonywania kopii zapasowej nie musisz pamiętać o codzien-

nym backupie, a Twoje aktualne dane są zawsze dostępne z dowolnego komputera połączo-

nego z Internetem.

Wybierz iBard24 – skuteczne narzędzie do backupu online, które:

•	automatycznie wykona kopie bezpieczeństwa plików i baz danych MS SQL z twojego kom-

putera, serwera lub laptopów pracowników;

•	pozwoli na niezawodne i szybkie odtworzenie danych w razie awarii;

•	zapewni bezpieczne przechowywanie danych, niedostępne dla osób trzecich;

•	pomoże w zarządzaniu danymi oraz zapewni im aktualność.

Wybrane funkcje programu:

•	automatyczny backup plików i baz danych;

•	wersjonowanie dokumentów (do 20 wersji wstecz);

•	wersja mobilna – dostęp do danych z urządzeń mobilnych;

•	praca grupowa na jednym pliku (udostępnianie między użytkownikami);

•	integracja z Comarch OPT!MA - backup baz danych bezpośrednio z programu;

•	kopia bezpieczeństwa archiwum programów pocztowych (np. Microsoft Outlook);

•	możliwość dodawania użytkowników do konta głównego;

•	funkcja powiadamiania email/sms dot. ustawionego backupu;

•	możliwość udostępniania plików za pomocą linków url.

Bezpieczeństwo

Usługa iBard24 gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dane szyfrowane są klu-

czem szyfrującym AES 256-bit, przesyłane szyfrowanym połączeniem SSL 128-bit (stosowanym 

m.in. w bankowości internetowej) i przechowywane w Comarch Data Center – nowoczesnym 

centrum danych, spełniającym najwyższe normy bezpieczeństwa, zgodne z międzynaro-

dową normą ISO/IEC 27001:2005. Comarch Data Center posiada m.in. własne źródła zasila-

nia, 4 niezależnych operatorów łączy internetowych oraz wielopoziomową ochronę fizyczną. 

•	iBard24 Backup Online daje możliwość szyfrowania wybranych danych za pomocą algoryt-

mu szyfrującego AES-256 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomo-

cy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego.

•	AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjęty jako nor-

ma przez amerykański urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeństwo w takim algorytmie 

opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza – ciągu bitów o określonej długości 

używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.

•	Dane transferowane są poprzez połączenie zabezpieczone kolejną warstwą szyfrowania – 

w protokole SSL. Protokół SSL-128 bit to zabezpieczenie stosowane m.in. w połączeniach z ser-

wisami bankowości elektronicznej – zapewnia on niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa.
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„Dzięki iBard24 archiwizowane dane posiadają dodatkową warstwę zabez-

pieczenia. Wszystkie backupowane przez nas informacje z baz danych prze-

syłane są za pomocą iBard24 na zewnętrzne serwery Comarch Data Center, 

co w praktyce daje nam kopię zapasową w innej lokalizacji niż firma, do której 

mamy dostęp z każdego miejsca na ziemi.”

Dawid Kubas 

KREISEL Technika Budowlana 

„Dzięki usłudze firmy iComarch24 wejście w świat backupu i archiwizacji danych 

odbyło się przy niewielkich kosztach – nie musieliśmy kupować drogiego sprzę-

tu komputerowego, oprogramowania, wynajmować pomieszczenia na serwer.”

Grzegorz Onyszkiewicz 

IBSON 

„Wdrożenie iBard24 Backup Online trwało zaledwie kilka minut. Wystarczy reje-

stracja konta oraz zainstalowanie aplikacji i gotowe. Rozwiązanie w naszej fir-

mie głównie wykorzystywane do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych 

z systemu Comarch CDN XL.”

Robert Litwińczuk 

KOM Sp. z o.o.

„Firma BP pragnie zarekomendować zespół iComarch24 z uwagi na fakt, iż wy-

kazał się on zaangażowaniem, fachowością, wysokim poziomem wiedzy w za-

kresie specyfiki zamówienia oraz przyjaznym podejściem do klienta.”

BP Europe SE 

Oddział w Polsce, Kraków

Rekomendacje iBard24 Backup Online

iBard24 Backup Online 

Automatyczne kopie bezpieczeństwa
firmowych danych

Cennik iBard24 Backup Online dla firm

iBard24 Backup Online
Maksymalna Ilość 

użytkowników
Cena netto (rocznie)

Test 1 GB 3 0 zł*

Silver 10 GB 5 199 zł

Gold 30 GB 10 449 zł

Platinum 50 GB 15 649 zł

Platinum XL 100 GB 20 1199 zł

Platinum XL 200 GB 30 2099 zł

Platinum XL 300 GB 50 2999 zł

Platinum XL 1 TB 100 8499 zł

* pełna funkcjonalność konta testowego dostępna przez okres 3 miesięcy

Użytkownik posiada możliwość logowania się na 2 komputerach jednocześnie.

Jak zamówić?

Skorzystaj z pomocy autoryzowanego Partnera Comarch lub wejdź na stronę www.iBard24.pl 

iBard24 BOX

Idealne rozwiązanie, aby zabezpieczyć dane w sieci lokalnej. iBard24 Box to profesjonal-

ny system archiwizacji danych w sieci przeznaczony zarówno dla małych biur, jak i dużych 

przedsiębiorstw i instytucji. Pozwala chronić dane przechowywane na stacjach roboczych, 

laptopach i serwerach sieciowych. Rozwiązanie dedykowane firmom, które mają rozbudo-

waną własną infrastrukturę serwerową i chcą w niej przetrzymywać kopie bezpieczeństwa. 

W tym modelu kopie danych nie są wysyłane na zewnętrzne serwery Comarch Data Center, 

a na serwer klienta.

Cena oprogramowanie na serwer (pierwszy rok)  199,00 zł 
Cena oprogramowania na 1 stanowisko (pierwszy rok)  99,00 zł
Wznowienie na kolejny rok      20 % ceny (serwer, stanowisko) 

iBard24 Enterprise

Produkt iBard24 może być dowolnie dostosowany do potrzeb Państwa firmy. Na życzenie 

klienta wykonujemy modyfikacje nawet pod najbardziej wyrafinowane potrzeby funkcjonalne.

Z usługi iBard24 Backup Online aktywnie korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce.
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