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DLACZEGO MKOPIA.PL

Podwójne szyfrowanie – 100% polskie rozwiązanie!

Atrakcyjne cenowo dla firm 

oraz osób prywatnych

Profesjonalna kopia bezpieczeństwa: 

komórek, komputerów, laptopów, 

serwerów, baz danych, maili -

teraz dostępna także dla Ciebie!

Profesjonalizm to nasz 

fundament

Pracują dla nas Informatycy

z wieloletnim doświadczeniem 

w obsłudze firm, którzy chętnie 

podzielą się swoją wiedzą.

Bezpieczna, automatyczna 

kopia ważnych danych 

Uchroń się przed: awarią komputerów, 

uszkodzeniem dysku czy kradzieżą –

Twoje dane prywatne lub firmowe są 

szyfrowane jeszcze przed wysłaniem.



CO  

WIEMY

JAK WYGLĄDA TERAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH?

Źródło: IDC, Gartner, Chip.pl

• 45% użytkowników traci w ciągu roku jakieś dane.

• 78% użytkowników nie testuje swoich kopii.

• 67% kopii zapasowych tworzonych jest manualnie na 
zewnętrznych nośnikach i ma więcej niż 6 miesięcy.

• 80% użytkowników indywidualnych nie tworzy kopii 
zapasowych.

• 72% komputerów w firmach i instytucjach nie ma kopii.

• 60% przedsiębiorstw nie ma profesjonalnego backupu.

• Tylko 4% użytkowników tworzy kopie zapasowe 
codziennie.



KOPIA ONLINE

DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Codzienna automatyczna kopia – laptopów, komputerów, serwerów, baz danych, poczty e-mail, komórek

. 

Podwójne bezpieczeństwo – dane są szyfrowane kluczem 256 bitowym jeszcze przed 

wysłaniem. Połączenie z dyskiem online jest szyfrowane tak jak w bankach – SSL 128 bit.

Kopia pełna oraz przyrostowa. Nawet 30 wersji plików wstecz!

Aktówka – współdzielenie danych w firmie. Udostępnianie dużych plików i programów.



NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DOCENIONE PRZEZ FIRMY:

Dwie niezależne lokalizacje DATA CENTER w 

Polsce. Kopia znajduje się w innych lokalizacjach 

niż Twoje komputery i serwery.

RODO = Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych. Obowiązuje od 25.05.2018. Katalog 

zabezpieczeń ISO 27001 – szyfrowana kopia 

zapasowa.

CO JESZCZE 

JEST WAŻNE?

MANAGEMENT CENTER – centralne zarządzanie 

kopiami w firmie. Twój Informatyk pokocha to 

rozwiązanie! Pomożemy zdalnie, jeśli nie masz 

informatyka.



TRZY PAKIETY 

DO OCHRONY DANYCH 

W FIRMIE I DOMU

BUSINESS SERVERS

50GB – 1000GB+

BUSINESS

100GB – 1000GB+
PERSONAL

1000GB – 2000GB+



Zabezpieczenie dowolnej ilości komputerów, 
laptopów, baz danych, poczty e-mail.

Zabezpieczenie dowolnej ilości serwerów 
fizycznych i wirtualnych.

Zarządzanie polityką kopii bezpieczeństwa na 
każdym urządzeniu oraz centralne 
zarządzanie kopiami  w firmie.

Nieograniczona liczba użytkowników

Kopia MS Exchange ’07,’10,’13
Kopia baz danych MS SQL, MySQL, 
PostgreSQL, Firebird, Hyper-V/VMware

Szyfrowanie AES 256 i SSL

Współdzielne plików online – aktówka

Kopia urządzeń mobilnych Android, Apple

PERSONAL od 119 zł netto/rok

1000GB – 2000GB+

Dobór pakietu oraz pojemność dysku online 

dla firmy i domu

BUSINESS SERVERS od 299 zł netto/rok

50GB – 1000GB+

BUSINESS od 289 zł netto/rok 

50GB – 1000GB+

Zabezpieczenie dowolnej ilości komputerów, 
laptopów, poczty e-mail.

Zabezpieczenie laptopów mobilnych 
przedstawicieli handlowych.

Zarządzanie polityką kopii bezpieczeństwa na 
każdym urządzeniu oraz centralne zarządzanie 
kopiami  w firmie.

Nieograniczona liczba użytkowników

Kopia MS Exchange ’07,’10,’13

Szyfrowanie AES 256 i SSL

Współdzielne plików online – aktówka

Kopia urządzeń mobilnych Android, Apple

Zabezpieczenie od 1 do 5 komputerów, 
laptopów.

Dodatkowa przestrzeń na dane.

Zarządzanie polityką kopii bezpieczeństwa na 
każdym urządzeniu.

Jeden użytkownik.

Kopia plików i folderów, zdjęć i filmów 
rodzinnych.

Szyfrowanie AES 256 i SSL

Współdzielne plików online – aktówka

Kopia urządzeń mobilnych Android, Apple



JAK

DZIAŁAMY

PRZYPISANY DORADCA

Dbając o Twój komfort przydzielamy 

Ci opiekuna, który zadba o dobór 

optymalnej oferty dla Twoich potrzeb.

14 DNI NA BEZPŁATNY TEST

Chcemy by Twoja decyzja była 

racjonalna. Zarejestruj konto i testuj 

pełną wersję nawet przez 2 tygodnie.

ZDALNA POMOC INFORMATYKA

Instalujesz raz, ustawiasz, co ma się 

kopiować automatycznie. Pomożemy 

zdalnie zainstalować i ustawić kopię.

TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE

Święty spokój. Pełne zabezpieczenie 

laptopów, komputerów, serwerów, baz 

danych, poczty e-mail oraz komórek.



PO CO

TELENEXT?

stawiający na:

sytuację

win-win

najwyższą 

jakość obsługi
profesjonalizm 

i doświadczenie

Ponad 20 lat doświadczenia! 

Jest to niezastąpiony partner biznesowy 



REFERENCJE



CO 

PROPONUJEMY

Na dobry początek współpracy proponujemy pomoc 

w doborze pakietu oraz pojemności dysku online dla 

Twojej firmy lub potrzeb domowych.

Zarejestruj swoje konto z nami lub samodzielnie. 

Sprawdź, jak działa kopia online na wszystkich 

urządzeniach w firmie lub domu przez 2 tygodnie!

Opłać fakturę online lub wyślij zwykły przelew. Zacznij 

chronić dane przed awarią dysku, uszkodzeniem, 

przepięciem lub kradzieżą laptopów lub komputerów.

DOBIERZ PAKIET

TO NIC NIE KOSZTUJE

SPRAWDŹ NAS!

PRZETESTUJ ZA DARMO!

OPŁAĆ FAKTURĘ 



Jak do nas trafić?



e-mail: biuro@mkopia.pl

Telefon: 730 900 696

TELENEXT

Ul. Starowiejska 4B

34-730 Mszana Dolna

www.mkopia.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
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