
DATA STORAGE

Co oferujemy?

Migrację i odzyskiwanie danych 

z nośników taśmowych na 

nośniki nowszej technologii.

Wiedzę i doświadczenie poparte 

certyfikatem ISO 27001.

Niezawodny sprzęt oraz 

międzynarodowy zespół 

specjalistów.
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Migracja i odzyskiwanie danych

Usługę migracji i odzyskiwania danych oferujemy Klientom, którzy 
chcą przenieść informacje zapisane na taśmach z tej samej 
technologii na nowszą (np. z LTO3 na LTO9) albo z jednej technologii 
na inną (np. z taśm SLR na nośniki LTO). Usługa dedykowana jest 
również  firmom lub instytucjom, które potrzebują odzyskać dane z 
taśm, które uległy awarii.

Potrzeba nieustannego unowocześniania sprzętu IT niejednokrotnie powoduje  brak 

kompatybilności pomiędzy starymi a nowymi technologiami. Problemem staje się wtedy 

dostęp do danych, zapisanych na archiwalnych nośnikach danych. Utrudnienie występuje 

szczególnie w przypadku starszych napędów, które już nie są dostępne na rynku. W wielu 

sytuacjach pojawia się wówczas potrzeba i konieczność posiadania do nich dostępu oraz 

dokonania migracji danych na nowoczesne nośniki pamięci. Kolejnym problemem mogą być 

awarie nośników zawierających istotne dane, których odzyskanie jest niezbędne dla 

funkcjonowania biznesu.



Składowanie kopii 
bezpieczeństwa
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Jak robi to
DISKUS Polska?

✓ Usługę migracji i odzyskiwania danych rozpoczynamy od bezpiecznego transportu
nośników do siedziby DISKUS Polska.

✓ Następnie przystępujemy do ich inwentaryzacji oraz oceny kondycji – sprawdzamy,
czy taśmy są rozwarstwione, sklejone lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

✓ Jeżeli nośniki posiadają wady uniemożliwiające migrację danych, przystępujemy do
ich konserwacji.

✓ W pełni przygotowane nośniki (najczęściej są to taśmy starszej generacji)
umieszczamy w napędzie, który odczytuje zapisane na nich dane, a następnie
zapisuje je na jednostce pośredniczącej (dysk).

✓ Następnie dane migrowane są na wybrane przez Klienta nośniki danych.

✓ Po umieszczeniu ich w specjalistycznych, plombowanych walizkach zostają
przekazane Klientowi wraz z pełną dokumentację usługi.

Dlaczego Klienci wybierają
DISKUS Polska?

✓ Nasze usługi realizowane są przez 

wykwalifikowanych ekspertów, wspieranych 

przez zagranicznych Partnerów.

✓ W Polsce jesteśmy najbardziej doświadczonym 

dystrybutorem produktów i usług z zakresu Data 

Storage. Niejednokrotnie pomogliśmy naszym 

Klientom w migracji danych na zgodne z 

aktualnymi standardami typy nośników.

✓ Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, a 

nasze usługi przeprowadzamy w nowoczesnym 

laboratorium.

✓ Posiadamy profesjonalne i w pełni 

zabezpieczone pomieszczenie, w którym 

przechowujemy nośniki danych.

✓ W zabezpieczonym pomieszczeniu 

znajdują się specjalistyczne sejfy na  

nanośniki danych gwarantujące najwyższą 

dwugodzinną ognioodporność.

✓ Zapewniamy 24. godzinny monitoring za 

pośrednictwem systemu wizyjnego. 

Badamy parametry środowiskowe 

pomieszczenia takie jak wilgotność i 

temperatura. 

✓ Posiadamy certyfikat ISO 27001. Zakres 

certyfikacji obejmuje między innymi usługi 

przechowywania, archiwizacji i migracji 

danych.

DATA Storage

Zobacz jak robi to 
DISKUS Polska


