
backuppro 
serviciu salvări de siguranŃă FacturarePRO 
�

Datele Dvs. din programul de facturare sunt date importante, iar pierderea acestora poate constitui o 
situaŃie neplăcută.  

Pentru prevenirea acestor situaŃii, baza de date a programului poate fi salvată cu ajutorul unui program 
simplu, BackupPRO, pe un server de backup foarte sigur (situat într-un DataCenter din Bucureşti), 
accesibil 24/24 ore, 7/7 zile la orice oră din zi şi din noapte. Pentru acest lucru aveŃi nevoie doar de o 
conexiune la Internet. 

Avantajul acestui sistem îl constituie faptul că indiferent de factorii care pot duce la pierderea datelor dvs. 
de pe calculatorul firmei, datele existente pe serverul nostru nu sunt influenŃate. 

În cazul în care evenimentul neplăcut se întâmplă şi pierdeŃi datele, acestea pot fi recuperate foarte uşor, 
printr-un singur click.  

» Cât de sigură este această metodă de backup ? 

Programul BackupPRO are implementat un algoritm militar de criptare care, pe baza unei chei de 
criptare de 448 biŃi şi a unei parole, criptează informaŃiile care vor fi salvate şi abia după criptare le 
transmite via Internet către serverul de backup făcând practic aproape imposibilă interceptarea sau 
decriptarea acestora. Nimeni, nici măcar administratorul serverului nu poate descifra datele stocate.  

» Ce se întâmplă dacă serverul extern de date se defectează ? 

Fiecare server de backup pe care clientul îl utilizează pentru salvarea datelor sale are cel puŃin 2 hardisk-
uri în oglindă, astfel încât să existe mereu o copie pentru fiecare informaŃie stocată pe serverul principal 
de backup.  

» Şi totuşi, dacă se vor strica ambele hardisk-uri de pe server ? Sau dacă va lua 
foc clădirea cu serverele ? Sau dacă ...  

Toate informaŃiile de pe server sunt transferate automat, o dată pe zi, într-o locaŃie secundară pe un alt 
server, pentru ca riscul de a pierde datele să fie minim. 
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» Concluziile noastre 

Pierderea informaŃiilor din programul FacturarePRO poate genera costuri uriaşe, care pot fi evitate 
apelând la această soluŃie de backup off-site. 

Backupul şi restaurarea bazei de date se poate face oricând, la cererea utilizatorului, prin aplicaŃia 
BackupPRO, de oricâte ori este nevoie.  

» Cât costă? 

PreŃul pentru siguranŃa datelor dvs. este promoŃional: 

(abonamentul se face pe perioade de 1 an, adică 12 EUR + TVA) 

 

» Ce trebuie să fac pentru a avea acces la BackupPRO ? 

Pentru activarea serviciului vă rugăm să ne trimiteŃi o cerere prin email, pe office@facturarePRO.ro 
conŃinând obligatoriu CIF-ul dvs. În urma cererii vi se va emite o factură proforma pe care o veŃi primi prin 
email. După achitarea acesteia vi se va crea pe server un utilizator şi parolă pe care le veŃi primi prin 
email, urmând să puteŃi folosi aplicaŃia BackupPRO. 

Pe scurt: 

1. Solicitare de activare trimisă prin email pe office@facturarePRO.ro 

2. Primirea şi achitarea facturii proforma 

3. Primirea programului + a numelui utilizatorului şi a parolei pentru conectare 

 

 

[ imagine informativă ] 

 

Pentru orice informaŃii ne puteŃi contacta prin email pe office@facturarepro.ro  
sau la nr. de tel. 0770 830 886. 

numai 1 EUR / lună (+TVA) 


