
 

Најдобра заштита од сајбер-нападите ! 

Автоматизираното правење на резервни копии заштедува 

време и гарантира дека секогаш ќе ги имате најновите 

верзиии од вашите документи. 

 Ваквото складирање е лесно за инсталирање и истото е 

прифатливо во однос на цената со оглед на заштитата на 

важните податоци што ја нудат.  

Оваа информација користете ја како дополнителен 

критериум за избор на начинот на складирање на 

резервната копија од Вашите податоци.  

Складирање на податоци во облак „cloud storage “значи дека 

давателот на услуги ги чува Вашите податоци на негова 

инфраструктура достапна преку Интернет. Вашите 

податоци на тој начин се физички одделени од Вашата 

локација и се обезбедува складирање на истите, како и веб 

услуги без да инвестирате во скап хардвер. 

Доколку не користите Ваш сопствен сервер за е-пошта, 

Вашите електронски пораки се веќе „cloud storage “. 

Најчесто контактите кои се запишани на Вашиот мобилен 

телефон автоматски се запишуваат во облак, исто како и 

копија од комуникацијата преку апликациите како Viber, 

Messenger и WhatsApp. 

Придобивка од ваквата услуга за складирање е високото 

ниво на достапност што на даватели на услуги за 

складирање на податоци во облак нудат бесплатен, но 

ограничен простор за складирање податоци, пришто истиот 

со доплата може да се зголеми. 

Иако, копијата Ви е запишана на друг екстерен диск, посебен 

компјутер или USB-уред, ограничете го пристапот до нив така што: 

други лица да немаат достапност до тие резервните копии; не се 

меѓусебно поврзани уредите на кои тие се запишани (физички или 

преку локална компјутерска мрежа) на уредот на кој се наоѓаат 

оригиналните податоци. 

Доколку овие уреди на кои се запишани резервните копии се 

постојано  поврзани на локалната компјутерска мрежа, при 

инфекција истата автоматски може да се пренесе и на уредот за 

складирање. Ова значи дека секоја таква резервна копија може да 

биде инфицирана, оставајќи Ве без резервна копија од која би 

можеле да ги повратите оригиналните податоци. 

 Заради поголема безбедност потребно е резервните копии да ги 

складирате на друга локација, така што во случај на елементарна 

непогода или кражба нема да ја изгубите резервната копија. Затоа 

складирањето во облак “cloud storage” се најекономичен и 

најефикасен начин за да се постигне оваа цел. 

Идентификувајте ги податоците кои се важни за 

Вашето работење и без кои неможете да 

функционирате (фактури, испратници и други 

документи со финансиски, лични и чувствителни 

податоци). 

Секогаш правете копија од овие податоци на 

надворешен уред и истиот чувајте го на безбедно 

место подалеку од уредите на кои се запишани 

оригиналните податоци и документи. 


