
Europejski bank wybiera rozwiązanie Veeam 
Backup & Replication ze względu na jego 
prostotę i niezawodność

Problem biznesowy
Dział informatyczny Raiffeisen Bank Polska S.A. nadzoruje dwa centra danych 
i obsługuje 100 lokalizacji na terenie całej Polski. Ponad 3000 pracowników 
regularnie korzysta z aplikacji, które wspomagają codzienną pracę i komunikację. 
Środowisko wirtualne obejmuje 34 hosty VMware ESX i 260 maszyn wirtualnych, na 
których działają krytyczne aplikacje.

Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych, z którego dział 
IT korzystał przed wprowadzeniem rozwiązania Veeam, działało niespójnie i 
wolno. „Nie mogliśmy polegać na kopiach zapasowych” — mówi Sławomir Wolak, 
kierownik działu serwerów i systemów operacyjnych Raiffeisen Bank Polska S.A. 
„Nasz system backupu był bardzo skomplikowany i niezbyt solidny, a do tego nie 
mieliśmy dobrego wglądu w zestawy kopii zapasowych”.

Wolak wraz ze współpracownikami zwrócił się do COMPAREX Group, europejskiej 
firmy doradczej, o pomoc w znalezieniu skutecznego narzędzia do tworzenia 
kopii zapasowych. Idealnym wyborem okazało się rozwiązanie Veeam Backup & 
Replication™ ze względu na swoją szybkość, niezawodność i efektywność. Ponadto 
zapewniło ono przegląd wszystkich zadań i sesji tworzenia kopii zapasowych oraz 
umożliwiło szybkie przywracanie maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie Veeam
Dział IT Raiffeisen Banku wybrał rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard 
Edition, ponieważ spełnia ono wszystkie jego wymagania w zakresie elastycznego i 
niezawodnego tworzenia kopii zapasowych oraz udostępnia szeroką gamę funkcji, 
takich jak replikacja, odzyskiwanie aplikacji i scentralizowane zarządzanie. Do tego 
szybko działa.

„Ogólnie tworzenie kopii zapasowych jest dwukrotnie szybsze niż w naszym 
poprzednim rozwiązaniu, a czas pełnego przywracania maszyn wirtualnych 
jest o połowę krótszy” — mówi Wolak. „Veeam po prostu działa. Teraz w końcu 
otrzymujemy spójne kopie zapasowe — za każdym razem”.

Dostępna w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication funkcja błyskawicznego 
odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia informatykom szybkie przywrócenie 
całej maszyny z kopii zapasowej — wystarczy uruchomić maszynę bezpośrednio 
ze skompresowanego i zdeduplikowanego pliku kopii. „Funkcja przywracania 
udostępniana przez Veeam jest bardzo wygodna. Mamy szybki wgląd w problemy 

FIRMA:

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
jest jednym z największych 
banków komercyjnych w 
Polsce, świadczącym usługi 
finansowe około 243 000 
klientów indywidualnych, 
małych firm i instytucji. Należy 
do Raiffeisen Bank International 
Group, czołowego dostawcy 
usług z dziedziny bankowości 
korporacyjnej i inwestycyjnej 
w Austrii i na obszarze Europy 
Środkowo-Wschodniej.

BRANŻA:
Usługi finansowe

PROBLEM:
Zapewnić ciągłą ochronę danych 
przez niezawodne i szybkie tworzenie 
kopii zapasowych, automatyczne 
dokumentowanie problemów 
związanych z kopiami i w razie 
potrzeby szybkie przywracanie 
maszyn wirtualnych.

„Jeśli chodzi o tworzenie kopii zapasowych i przywracanie 
w środowisku VMware, Veeam Backup & Replication to 
najlepsze rozwiązanie na rynku. Działa niezawodnie za 
każdym razem. Przyjazny w obsłudze interfejs i proste 
kreatory z instrukcjami powodują, że jest to rozwiązanie 
idealne”. 

— Sławomir Wolak
Kierownik działu serwerów i systemów operacyjnych

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.veeam.com/pl

HISTORIA SUKCESU



dotyczące kopii zapasowych, a maszynę wirtualną możemy przywrócić w ciągu 
kilku minut, bez przerw w obsłudze naszych użytkowników. To ogromna zaleta”.

Kolejną ważną funkcją z punktu widzenia działu IT jest niemal ciągła ochrona 
danych zapewniana przez Veeam Backup & Replication. Dzięki niej można 
rejestrować zmiany i aktualizować obrazy maszyn wirtualnych nawet co kilka minut 
na potrzeby replikacji miejscowej i zewnętrznej. Jak mówi Wolak, „mamy skrótowy 
przegląd wszystkich sesji backupu i możemy błyskawicznie rejestrować informacje 
o utworzonych kopiach zapasowych w uwagach do maszyn wirtualnych”.

Według pracowników działu IT interfejs rozwiązania Veeam jest przyjazny w 
obsłudze, a liczne funkcje produktu — zrozumiałe i łatwo dostępne. „Interfejs Veeam 
jest prosty i estetyczny, a funkcje przedstawione są w przejrzysty, uporządkowany, 
łatwy w użyciu sposób” — komentuje Wolak.

W Raiffeisen Banku spodobała się również struktura licencjonowania proponowana 
przez Veeam. Jedna licencja umożliwia działowi IT obsługę całej infrastruktury 
wirtualnej z poziomu zintegrowanej konsoli.

„Rozwiązanie Veeam jest bardzo opłacalne” — wyjaśnia Wolak. „Centralna konsola 
zarządzania jest prosta i efektywna. Podsumowując, rozwiązanie Veeam obniża 
koszty i zmniejsza złożoność systemu, a to dla nas niezmiernie ważne”.

Efekty
Bardzo spójne, szybko tworzone kopie zapasowe 
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe maszyn 
wirtualnych Raiffeisen Banku ze stuprocentową dokładnością i bez przerw w 
obsłudze użytkowników. Kopie zapasowe maszyn wykonywane są dwa razy 
szybciej niż w poprzednim narzędziu do backupu, a czas odzyskiwania plików liczy 
się w minutach.

Pełne przywracanie maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut bez przerywania 
pracy użytkowników
Dostępna w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication funkcja błyskawicznego 
odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia informatykom Raiffeisen Banku 
przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w ciągu kilku minut, bez przerw 
w obsłudze użytkowników. Sławomirowi Wolakowi i jego współpracownikom 
szczególnie podoba się skrótowy podgląd ewentualnych problemów związanych z 
kopiami zapasowymi.

Ciągłe monitorowanie wszystkich zadań i sesji kopii zapasowych
Dużym plusem z punktu widzenia Raiffeisen Banku jest niemal ciągła ochrona 
danych zapewniana przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Możliwość 
bieżącego rejestrowania aktualizacji i szybki, zwięzły przegląd sesji kopii 
zapasowych upraszczają codzienną działalność.
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O firmie Veeam Software
Firma Veeam® Software tworzy innowacyjne rozwiązania do zarządzania wirtualizacją 
i ochrony danych w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Veeam 
Backup & Replication™ to rozwiązanie numer 1 do tworzenia kopii zapasowych 
maszyn wirtualnych. Veeam ONE™ to kompleksowe rozwiązanie służące do 
monitorowania w czasie rzeczywistym oraz tworzenia dokumentacji i raportów na 
temat środowisk wirtualnych. Pakiety Veeam Management Pack™ i Veeam Smart 
Plug-in™ rozszerzają funkcje szczegółowego monitorowania na środowisko VMware 
za pośrednictwem narzędzi Microsoft System Center i HP Operations Manager. Więcej 
informacji na stronie www.veeam.com/pl.
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