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Společnost RS
Components podpořila
soutěž mladých kybernetiků
v Liberci – KyberRobot 2020
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Acronis nabízí zdarma
řešení pro podporu práce
z domova
Acronis nabízí v reakci na současnou pandemii koronaviru všem poskytovatelům IT
služeb zdarma své řešení Acronis Cyber Files
Cloud, podnikový nástroj pro sdílení a synchronizaci souborů, a to až do 31. července 2020. Prostřednictvím vlastních služeb tak
poskytovatelé mohou pomoci svým firemním
zákazníkům s rychlým přechodem na práci
z domova při vysoké úrovni zabezpečení důležitých podnikových dat.
Navíc všichni noví zákazníci Acronis Cyber Cloud přidaní po 18. březnu budou až do
31. července mít zdarma i služby cloudového
zálohování. Více informací o platformě Acronis Cyber Cloud: https://www.acronis.cz/produkt/acronis-data-cloud/.
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