Jak si zajistit pohodu i po dovolené
Jistě mi dáte za pravdu, že přechod do každodenní reality po dovolené nám nějaký
čas a úsilí zabere. Jen vyřešit nahromaděné pracovní záležitosti a e-maily, doma se
vypořádat s nekonečnými koši prádla nám ubírá úsměv na tváři.
Avšak opravdová pohroma, která nás může potkat, je ztráta či poškození pořízených
fotografií nebo videí z prázdnin. Jak nevratné události předejít a jak digitální záznam
co nejsnadněji zabezpečit, když počítačové aplikace a jejich užívání nejsou mé silné
stránky?
„Služba Moje úložiště je uživatelsky pohodlnou cestou, která eliminuje následky
nechtěného vymazání, ztráty či havárie datových nosičů. Jednoduché ovládání
v češtině přináší úplný komfort,“ odpovídá mi Milan Vojtík, obchodní ředitel Dragon
Internet. Informace mne zaujala, proto chci vědět více.
Jak mi služba zajistí, že neztratím své cenné vzpomínky na dovolenou?
„Získáte vlastní datový prostor na privátním vzdáleném úložišti dat, které je zajištěno
vysokou technologickou úrovní zabezpečení. Pomocí přehledné aplikace, kde si
vytvoříte vlastní přístup, bezpečně ukládáte fotografie, videa, hudbu i dokumenty.
Soubory lze ukládat, prohlížet, sdílet, prohledávat, přejmenovávat i mazat. V aplikaci si
jednoduše nastavíte automatické zálohování souborů, synchronizaci dat s vámi
zvolenými zařízeními. Za zmínku stojí, že aplikaci můžete použít pro všechna svá
stolní i mobilní zařízení. Prostřednictvím webového rozhraní tak získáte okamžitý
přístup k vašim souborům kdekoliv a kdykoliv,“ pokračuje Milan Vojtík.
Jak je zajištěna bezpečnost mých dat?
„Zabezpečení je na vysoké úrovni díky kombinaci vyspělých prvků zajištění ochrany.
K datům nemá přístup nikdo jiný, než majitel účtu a jím definovaní uživatelé, tedy ani
provozovatel služby či jiné osoby. Přenos dat je zajištěn prostřednictvím šifrovaného
protokolu,“ vysvětluje Tomáš Dragon, předseda představenstva Dragon Internet.
Jaké hlavní výhody má využívání služby Moje úložiště?
„Bezesporu bych vyzdvihl pohodlný a bezpečný přístup v českém jazyce. Další
důležitou vlastností je jednoduché ovládání – např. nahrajte své fotky a videa z
telefonu a prohlížejte si je z jakéhokoli zařízení. Služba uživateli ubírá starosti se
zálohováním a šetří finanční prostředky za pořízení vlastních zálohovacích zařízení,”
doplňuje Tomáš Dragon.
Více informací o službě www.dragon.cz/moje-uloziste

