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»V zadnjem letu se je pov-
praševanje po strežnikih 
NAS in po programski op-
remi za zaščitno kopira-
nje povečalo za 150 odstot-
kov,« pravi Ciril Kraševec, 
direktor podjetja Xenon 
forte. To je odsev dejstva, 
da so tudi mali uporabni-
ki vse bolj ozaveščeni o 
tem, kako zelo pomembno 
je varovanje podatkov. 
Vsakršna nova grožnja z 
izsiljevalskimi virusi, mno-
žičnimi kibernetskimi na-
padi ali celo izguba podat-
kov takšno zaščitno ukre-
panje še dodatno pospeši-
jo. In takšnih groženj je da-
nes več kot dovolj.

»Pri našem portfelju rešitev 
opažamo, da se je povpraše-
vanje najbolj povečalo v zgor-
njem segmentu srednjih pod-
jetij. Ravno takšna podjetja na-
mreč upravljajo relativno veli-
ke količine podatkov, njihovo 
poslovanje pa je zelo občutlji-
vo za izpade delovanja IT-sis-
temov,« pojasnjuje Kraševec.

Skrb za podatke od zajema 
do shranjevanja
Podjetja se pri digitalizaciji do-
kumentov in upravljanju iz-
vornih digitalnih dokumentov 
srečujejo z velikimi količinami 
podatkov, ki jih je treba varno 
shraniti. V podjetju Xenon for-
te so pripravili rešitve za podje-
tja različnih velikosti, ki teme-
ljijo na tehnologiji  strežnikov 
NAS. Ti namreč zagotavljajo 
večjo varnost in hkrati omo-
gočajo vzpostavitev zasebne-
ga oblaka za shranjevanje po-
datkov.

Pri tem so izkoristili pred-
nost, da so kot regionalni par-
tner Kyocere specializirani za 
zajem dokumentov, njihovo 
upravljanje ter pretvarjanje v 
digitalne podatke, kot regio-
nalni partner podjetja Syno-
logy pa za shranjevanje in va-
rovanje podatkov ter nadzo-
rovan dostop do njih. »Na tem 
področju je načelo 'vse pod eno 
streho' zelo dobrodošlo, saj z 
znanjem in stalnim razvojem 
pridobivamo nove kompeten-
ce in lahko zagotavljamo opti-
mizirane in zanesljive rešitve,« 
poudarja sogovornik.

Ob tem dodaja, da Xenon 
forte morda res najbolj pozna-
mo kot zastopnika tiskalniških 
naprav Kyocera, vendar več kot 
polovico prihodkov ustvarijo s 
storitvami. Za podatke poskrbi-
jo od njihovega zajema na tiskal-
niku do varnega shranjevanja v 
zasebnem oblaku na strežnikih 
NAS ali v javnih oblakih. »Če že 
pomagamo pri nastajanju digi-
talnih podatkov, je prav, da po-
skrbimo tudi za njihovo varno 
shranjevanje,« pravi Kraševec.

Kaj vse zmorejo  
strežniki NAS
Osnova varovanja podatkov sta 
varna hramba in varnostno ko-
piranje podatkov. S strežniki 
NAS lahko poskrbimo za obo-
je. V podjetju Xenon forte je 
prvi korak postavitev zanes-
ljivih datotečnih strežnikov, 
v katerih so podatki shranje-
ni na več medijih oziroma dis-
kih. Če odpove eden, sistem še 
vedno deluje, zamenjati je tre-
ba samo okvarjeni disk.

Naslednji korak je var-
nostno kopiranje. Ker je na 
 strežnik priključenih več raču-
nalnikov, je treba poskrbeti za 
ustrezne varnostne kopije nji-
hovih podatkov. S programsko 
opremo poskrbijo, da se posa-
mezne vsebine ali celotne ko-
pije samodejno shranjujejo na 
strežnik v določenih intervalih.

Na koncu pa so pomembni 
tudi scenariji za hitro povrnitev 
podatkov ali namestitev novih 
računalnikov v primeru okva-
re, kraje ali uničenja. V podje-
tju Xenon forte poskrbijo za sa-
modejno izdelovanje kopij po-
datkov za posamezno obdobje, 
ki se lahko enostavno in hitro 
povrnejo. Dodatno pa je mož-
no podatke sinhronizirati še na 
naprave na drugi lokaciji ali na 
oblačne storitve. Poleg delov-
nih postaj samodejno shranju-
jejo tudi virtualne strežnike in 
tudi oblačne podatke, kot je Mi-
crosoft 365.

Tudi Synology z oblačno 
storitvijo
Svojo oblačno storitev za dodat-
no varovanje podatkov C2 ima 
tudi sam Synology. Storitev C2 

je posebej usklajena s strežniki 
NAS, saj so varnostne kopije ši-
frirane in optimizirane, kar po-
meni, da sistem sam poskrbi, 
da ne shranjuje enakih podat-
kov večkrat. Individualni upo-
rabniki lahko v nekakšno ob-
lačno denarnico varno shra-
njujejo svoje podatke, ki so do-
stopni tudi drugim, lahko pa 
shranjujejo tudi podatke, ki 
so šifrirani in do njih lahko do-
stopajo samo oni. Profesional-
ni uporabniki imajo poleg te-
ga še možnost centralizirane-
ga upravljanja tako strežnikov 
kot sistemov za varnostno kopi-
ranje in izdelavo trenutnih ko-
pij aktivnih podatkov.

Primerni tudi za 
kompleksnejše rešitve
»Poleg osnovnih nalog varova-
nja in zaščite na podlagi stre-
žnikov NAS se posvečamo tu-
di bolj kompleksnim rešitvam 
za avtomatizacijo zajema in 
posredovanja podatkov,« pra-
vi Kraševec. Strežniki NAS na-
mreč omogočajo še veliko do-
datnih funkcionalnosti in ima-
jo tudi platformo za lasten ra-
zvoj. Veliko njihovih partnerjev 

strežnike NAS uporablja kot ne-
kakšne črne škatle, ki opravlja-
jo različne funkcije v sistemu – 
lahko so strežniki za elektron-
sko pošto, strežniki za namen-
ske aplikacije, strežniki za sple-
tne servise ali namenski strež-
nike za zajem in obdelavo po-
datkov. Zelo pomemben je tu-
di segment tehničnega varo-
vanja, saj je Synology naredil 
velikanski korak z zelo napre-
dnim strežnikom za kontrolo 
in upravljanje videonadzora.

Manjša podjetja in zaseb-
ni uporabniki pa se na drugi 
strani, kot opažajo v podjetju 
Xenon forte, čedalje bolj za-
nimajo tudi za manj zahtevne 
storitve, ki jih lahko zagotovi-
jo strež niki, ki običajno skrbi-
jo le za shranjevanje. Uporab-
niki na primer iščejo zasebno 
hrambo za fotografije, selekti-
ven dostop prek spleta in mož-
nosti za varnostno kopiranje 
svojih mobilnih naprav.

Hitra vpeljava, dostopna 
cena
Dodatna prednost rešitev, ki 
temeljijo na tehnologiji strež-
nikov NAS, je, da so cenovno 

dostopne, njihova vpeljava pa 
relativno nezahtevna in hit-
ra. Osnovne rešitve je možno 
vpeljati v nekaj urah, pri kom-
pleksnejših namestitvah, kjer 
je potrebnega tudi več znanja 
o omrežjih in administraciji, 
pa Xenon forte s svojimi par-
tnerji ponuja tudi svetovanje 
ali oddaljeno pomoč pri na-
mestitvah in varnostnih pro-
tokolih.

Synology ponuja cenov-
no dostopne strežnike NAS, ki 
imajo veliko dodatne program-
ske opreme in jih je preprosto 
uporabljati, nameščati in up-
ravljati. Mali uporabnik, ki pot-
rebuje strežnik za malo pisar-
no ali celo za domačo upora-
bo, lahko strežnik NAS z dve-
ma diskoma kupi že za dobrih 
300 evrov. Poleg brezplačno 
dobi tudi že nekaj programske 
opreme za osnovno varovanje 
podatkov.

Obsežen nabor 
programske opreme
Pravzaprav je velika prednost 
strežnikov NAS proizvajalca 
Synology prav obsežen nabor 
programske opreme. V zadnji 
različici operacijskega sistema 
DSM so na primer že vključeni 
programi za samodejno kopira-
nje delovnih postaj, strežnikov 
in podatkov oblačne storitve 
Microsoft Office. Vsi strežniki 
omogočajo enostavno in varno 
postavitev zasebnega oblaka in 
varno souporabo posameznih 
datotek tudi z zunanjimi upo-
rabniki. Med naprednimi funk-
cijami pa najdemo programsko 
opremo za sinhronizacijo dveh 

strežnikov na različnih lokaci-
jah, strežnik za navidezno za-
sebno omrežje in več mobilnih 
aplikacij za Android in iOS. Pro-
gramska oprema se zelo hitro 
posodablja, proizvajalec pa ne-
nehno dodaja tudi nove varno-
stne funkcionalnosti.

Vse rešitve so skalabilne. 
To pomeni, da lahko ob pre-
hodu z manjšega na močnejši 
sistem podatke preprosto pre-
nesemo. Tudi s privajanjem 
ne bo težav, saj je uporabni-
ški vmesnik enak tako za naj-
manjše naprave kot za tiste, ki 
so namenjene velikim uporab-
nikom in so nameščene v po-
datkovne omare.

Pogled v prihodnost
»Dela s podatki bo v prihod-
nje še veliko več, saj se digital-
ni podatki zelo hitro množi-
jo in prenašajo,« napoveduje 
Kraševec. Po njegovem bo tre-
ba pozornost poleg varnosti in 
zanesljivosti sistemov posveti-
ti tudi uporabniški izkušnji, ki 
mora biti prilagojena tudi manj 
veščim uporabnikom. Xenon 
forte bo zato širil nabor rešitev, 
ki bodo usmerjene k preprosti 
uporabi in varnosti. Strež niki 
NAS Synology pa bodo v zelo 
bližnji prihodnosti poleg shra-
njevanja podatkov lahko poskr-
beli tudi za celotno infrastruk-
turo in programsko opremo, 
ki jo potrebuje srednje ali ma-
lo podjetje. »Z osebnimi termi-
nali se bomo varno povezali s 
strež nikom in varno uporablja-
li večino tradicionalnih strori-
tev od koderkoli,« na koncu še 
razkriva Ciril Kraševec.

Hiter vzpon strežnikov NAS  
– kaj je razlog?
Osnova varovanja podatkov sta varna hramba in varnostno 
kopiranje podatkov – s strežniki NAS lahko poskrbimo za oboje

Rešitve, ki temeljijo na tehnologiji 
strežnikov NAS, so cenovno 
dostopne, njihova vpeljava pa je 
relativno nezahtevna in hitra.
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 " V podjetju 
Xenon forte 
so pripravili 
rešitve za 
podjetja 
različnih 
velikosti, ki 
temeljijo na 
tehnologiji 
strežnikov 
NAS. Ti namreč 
zagotavljajo 
večjo varnost 
in hkrati 
omogočajo 
vzpostavitev 
zasebnega 
oblaka za 
shranjevanje 
podatkov.
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 " Manjša podjetja in zasebni uporabniki se čedalje bolj 
zanimajo tudi za manj zahtevne storitve, ki jih lahko 
zagotovijo strežniki, ki običajno skrbijo le za shranjevanje. 
Iščejo na primer zasebno hrambo za fotografije, selektivni 
dostop prek spleta ali možnosti za varnostno kopiranje 
svojih mobilnih naprav.

Če že pomagamo pri 
nastajanju digitalnih 
podatkov, je prav, 
da poskrbimo tudi 
za njihovo varno 
shranjevanje.

 "Ciril Kraševec, direktor 
podjetja Xenon forte


