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Szeroka płaszczyzna 
współpracy 

- Czym wyróżniają się rozwiązania do bac
kupu oferowane przez CA? 
MIROSŁAW CHEŁMECKI: CA ARCserve to, 
obok Symantec Backup Exec i HP Data Protec-
tor, jedno z najbardziej popularnych rozwiązań 
do backupu i odtwarzania danych po awarii sys
temu. ARCserve ma kilka ciekawych funkcjonal
ności, które pozwalają użytkownikowi 

na zbudowanie wydajnej i bezpiecznej polityki 
ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz szyb
kiego powrotu do stanu sprzed zaistniałej uster
ki serwera czy stacji roboczej. ARCserve, wraz 
z dodatkowymi komponentami, pozwala 
na backup zarówno na taśmę, dysk, jak 
i do chmury. Dodatkowo, wyposażony jest 
w rozbudowany i wygodny dla administratora 

system raportowania. Umożliwia ochronę śro
dowisk wirtualnych: VMware, Hyper-V i Citrix 
XenServer. Natomiast wygodny system licencjo
nowania czy wyceny backupu do chmury daje 
możliwość optymalizacji kosztów w zależności 
od polityki bezpieczeństwa firmy. Ciekawą o|XJą 
jest również ARCserve D2D, która zmienia po
dejście do backupu z konwencjonalnego, „co-
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wieczornego" backupu na backup ciągły, a co 
za tym idzie, możliwość odzyskania systemu 
sprzed kilkunastu minut. CA ARCserve to 
sprawdzona i certyfikowana grupa produktów, 
które współpracują praktycznie ze sprzętem 
każdego producenta, zarówno taśmowego, jak 
i dyskowego. 

-Jak Państwo oceniacie polski rynek? Czy 
zajmuje on jakieś szczególne miejsce w re
gionie? 
BARBARA CZERWIŃSKI: Polski rynek jest 
ważny ze względu na centralne położenie i roz
miar, stabilną ekonomię i spore zainteresowanie 
technologiami ochrony danych. Dodatkowo, 
marka ARCserve jest znana od lat, co stanowi 
olbrzymi potencjał do pozycjonowania wszyst
kich rozwiązań z rodziny ARCserve. 
-Jakie korzyści mogą czerpać partnerzy 
sprzedający produkty do backupu firmy CA? 
BARBARA CZERWIŃSKI: Program partnerski 
CA Technologies oferuje wiele korzyści dla na
szych partnerów, co pozwala zachować wysokie 
marże. Program rejestracji projektów w wybra
nych przypadkach pozwala osiągnąć marże 
na poziomie dwucyfrowym. Dodatkowo, za
pewniamy rabaty, nawet jeśli zarejestrowany 
projekt nie dojdzie do skutku. 
W tym roku uruchomiliśmy linię teleinforma-
cyjną do procesu przedsprzedaży. Jest ona do
stępna dla partnerów biorących udział 
w naszym programie. Można tam uzyskać infor
macje dotyczące finansów, konfiguracji lub po
moc w odpowiedzi na zapytania klientów. Nowa 
usługa pozwala nam na bycie elastycznymi. 
W tym roku rozpoczęliśmy dodatkowy pro
gram, pozwalający partnerom na planowanie 
i wdrażanie strategii rozwijających ich usługi. 
Dokonaliśmy tego dzięki akcjom marketingo
wym i informacyjnym, które pomagają w pod
kreśleniu ich roli na tym polu. Polegamy 
na naszych dystrybutorach, którzy dostarczają 
dodatkowe usługi i rozwiązania uzupełniające 
naszą ofertę. 

-Jak Veracomp, polski dystrybutor tych pro
duktów, może wspierać partnerów w sprze
daży produktów CA? 
MIROSŁAW CHEŁMECKI: Płaszczyzna współ
pracy z partnerami i oferowanego dla nich 
wsparcia przez Veracomp jest bardzo szeroka. 
Zaczynając od pomocy w dobraniu odpowied
nich produktów, przez zaproponowanie odpo
wiedniego modelu licencjonowania, 
przygotowanie wyceny, cykl szkoleń handlowych 
i technicznych w cyklu Veracompowy Klub Inży
niera, aż do wspólnej organizacji seminariów dla 
klientów danego partnera i współpracy marketin
gowej. Elastyczne podejście we wzajemnej współ
pracy z partnerem handlowym pozwala 

odpowiednio dobierać działania i wspólnie reali
zować strategię systemu integratorów. 
System do backupu to nie tylko oprogramowanie. 
Dzięki wiedzy biznesowej i technicznej pracowni
ków Veracompu, partnerzy mogą otrzymać kom
pleksową ofertę ochrony danych opartą 
o urządzenia taśmowe, dyskowe, deduplikację 
i oprogramowanie w optymalny sposób realizują
ce potrzeby klienta końcowego, dostosowane 
do jego budżetu i oczekiwań technologicznych. 
-Jakie są obecnie największe wyzwania 
związane z backupem w firmach? 
BARBARA CZERWIŃSKI: Wraz z rozwojem 
serwerów wirtualnych i usług w chmurze, archi
tektura IT w firmach uległa zmianie. Instytucje 
potrzebują zarządzać większą ilością danych 
w wielu lokalizacjach, przy jednoczesnej reduk
cji kosztów. Muszą proaktywnie monitorować 
systemy, aby uniknąć zagrożeń, które mogą do
prowadzić do utraty danych. Konieczne jest za
pewnienie szybkiego odzyskiwania zasobów 
w przypadku niezaplanowanych przestojów. 
A wszystko to w mieszanym środowisku tech-

zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2012 roku. 
Kluczem do rozwoju jest też angażowanie do
stawców usług przez odpowiednie projektowa
nie funkcjonalności produktów, a także 
korzystne ceny i programy wdrożeniowe. 
- Czy CA oferuje produkty dedykowane bac
kupowi w chmurze?Jakie są wyzwania zwią
zane z backupem w chmurze i jak radzi 
sobie z nimi CA? 
MIROSŁAW CHEŁMECKI: Wyjaśnijmy spra
wę, jak to jest do końca z tym backupem 
do chmury - wielu producentów mówi o takich 
rozwiązaniach, ale nie oferuje produktów. CA 
wręcz przeciwnie, ARCserve udostępnia wszyst
ko co jest potrzebne do wykorzystania chmury 
jako medium, gdzie będą backupowane dane. 
Dzięki temu można już teraz pominąć proces 
przewożenia taśmy z danymi do innej lokaliza
cji, zamiast tego wykorzystując chmurę, a do
datkowo maksymalnie szybko odtworzyć z niej 
dane. To rozwiązanie w pełni bezpieczne, 
sprawdzone, a klient płaci za tyle miejsca, ile 
wykorzystuje w danym momencie. 

PROGRAM PARTNERSKI CA TECHNOLOGIES OFERUJE WIELE 

KORZYŚCI DLA NASZYCH PARTNERÓW, CO POZWALA 

ZACHOWAĆ WYSOKIE MARŻE. DODATKOWO, ZAPEWNIAMY 

RABATY, NAWET JEŚLI ZAREJESTROWANY PROJEKT NIE 

DOJDZIE DO SKUTKU. 

nologii fizycznych, wirtualnych i w chmurze, 
gdzie wszystkie dane muszą być chronione. 
- W jakim kierunku ewoluują rozwiązania 
do backupu firmy CA? 
BARBARA CZERWIŃSKI: Wszystkie nowe 
technologie ARCserve są budowane na naj
nowszej architekturze opartej o sieć zapewnia
jącą elastyczność i kompatybilność 
z przyszłymi rozwiązaniami ochrony danych, 
które odeszły od zapewniania samych backu
pów i usług odzyskiwania danych do zaawan
sowanego zarządzania IT w formie usług (IT 
Management as a Service). Dodatkowo, CA 
ARCserve planowane jest jako połączenie 
wszystkich zadań ochrony danych w jeden 
ujednolicony wgląd we wszystkie usługi bizne
sowe, bez względu na to, czy są oparte 
na chmurze, lokalnym centrum danych lub 
obu. Rozwiązanie ma zapewnić klientom 
wgląd i kontrolę, której potrzebują, aby wyko
rzystać możliwości inwestycji IT. Integracja 
z rozwiązaniami N-able, Labtech i Nimsoft to 
najlepszy przykład tego podejścia. Dalsze plany 

- W jaki sposób rozwiązania do backupu 
mogą pomóc w zachowaniu wysokiej do
stępności systemów informatycznych? 
MIROSŁAW CHEŁMECKI: Jak już wcześniej 
wspomniałem, CA ARCserve to rodzina produk
tów. Poza ARCserve Backup, w jej skład wchodzą 
np. ARCserve Replication czy ARCserve HA, któ
rych wykorzystanie umożliwia zachowanie cał
kowitej ciągłości pracy systemu. Ostatni 
z wymienionych produktów ma dodatkowo bar
dzo ciekawą funkcjonalność - mianowicie dzięki 
jego zastosowaniu możemy zbudować rozwiąza
nie wysokiej dostępności (HA) do chmury. Ma
jąc serwer stacjonarny, możemy go 
zwirtualizować do chmury. Jeżeli serwer główny 
z jakiegokolwiek powodu przestanie działać, na
stępuje automatyczne przełączenie działania 
na serwer w chmurze, zapewniając całkowitą 
ciągłość procesów w przedsiębiorstwie. To rów
nież unikatowe, nowoczesne i optymalne kosz
towo rozwiązanie, w pełni biznesowo 
uzasadniające zastosowanie oprogramowania 
CAARCserve. 
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