Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach optymalizuje procesy
backupu dzięki rozwiązaniu Barracuda Networks
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach to jeden z 16 sądów administracyjnych, będących
pierwszą instancją sądownictwa administracyjnego w Polsce. Do obowiązków Sądu należą
kontrola działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i
sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi
kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
Podsumowanie
• Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach
• Jeden z 16 sądów
administracyjnych, będących
pierwszą instancją sądownictwa
administracyjnego w Polsce
Wyzwania
• Potrzeba efektywnego zarządzania
procesem tworzenia kopii zapasowych
• Zapewnienie dostępności,
bezpieczeństwa i integralności danych
• Wymóg szybkiego
przeprowadzenia wdrożenia
Rozwiązanie
• Barracuda Backup Appliance
Rezultaty
• Optymalizacja i uproszczenie
zachodzących procesów
informatycznych
• Zwiększona ochrona
kluczowych danych
• Bardziej wydajna praca Działu IT
• Możliwość odzyskania danych
nieumyślenie usuniętych
przez użytkowników
• Efektywniejsza praca w oparciu o
jedno, kompleksowe rozwiązanie
• Łatwe zarządzanie z dowolnej lokalizacji

Potrzeby: konieczność uproszczenia i optymalizacja procesów przywracania danych
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach szukał odpowiedniego rozwiązania, które
pozwoliłoby mu efektywnie i skutecznie zarządzać procesami backupu danych i jednocześnie
zagwarantować dostępność, bezpieczeństwo i integralność danych. Sąd był zainteresowany
wdrożeniem technologii, która będzie łatwa i szybka w konfiguracji i obsłudze i nie będzie
generowała niepotrzebnych kosztów. Jednocześnie nowe rozwiązanie miało spełniać wymogi
w zakresie bezpieczeństwa i stanowić alternatywę dla wcześniej używanej przez Sąd techniki
archiwizacji opartej na skryptach. Poszukiwano jednego profesjonalnego rozwiązania, które
miało zastąpić dotychczas używane, fragmentaryczne produkty innych dostawców, których
eksploatacja okazywała się być uciążliwa.

Barracuda
Backup
Appliance
to
rozwiązanie, które jest marzeniem każdego
bardzo obciążonego różnymi zadaniami
administratora.
Piotr Niesobski
IT Manager
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Rozwiązanie: Barracuda Backup Appliance 490
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zdecydował się na wdrożenie urządzenia
Barracuda Backup Appliance. Model wchodzi w skład grupy produktów Barracuda Backup i
oferuje pojemność wewnętrzną 4TB, a sugerowana wielkość backupu to 2TB.
Dzięki szerokiej gamie wspieranych środowisk, a także innymi usługami wymiany plików,
instytucja może jednym uniwersalnym urządzeniem Barracudy do backupu zastąpić kosztowne i
skomplikowane systemy backupu złożone z rozwiązań rożnych producentów. Barracuda Backup

Barracuda Backup
Barracuda Backup to kompletne, zintegrowane z chmurą rozwiązanie chroniące środowiska fizyczne i wirtualne z
możliwością replikacji danych do innej jednostki organizacyjnej (offsite). Wdrożenie Barracuda Backup zapewnia wydajny
i bezpieczny system backupu bez konieczności budowania kosztownych, problematycznych systemów tworzenia kopii
zapasowych rozwiązaniami różnych producentów.
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wspiera replikację do innych jednostek Barracudy zapewniając bezpieczeństwo prywatnej
chmurze firmowej i bezpieczny transfer do usługi Barracuda Cloud Storage.
Wdrożenie Barracuda Backup może zająć zaledwie 15 minut. Konsola do zarządzania urządzeniem
umożliwia szybkie ustawienie i błyskawiczny ogląd wszystkich używanych rozwiązań, a intuicyjny,
wielopoziomowy interfejs graficzny umożliwia selektywną kontrolę i analizę wydajności całego
systemu za pomocą kilku kliknięć.
Korzyści: łatwiejsze zarządzanie, większe bezpieczeństwo i niższe koszty
Wdrożone rozwiązanie Barracuda Backup Appliance pozwoliło działowi informatycznemu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uprościć i przyśpieszyć procesy
zarządzania archiwizowanymi zasobami. Obecnie obsługą przechowywanych danych może
zajmować się tylko dwóch administratorów, którzy jednocześnie muszą zajmować się również
innymi obowiązkami.
Urządzenie Barracuda wysyła do administratorów IT sądu powiadomienia mailowe w przypadku
problemów z backupem, są oni w stanie również sprawdzać i konfigurować urządzenie z
dowolnego miejsca. Rozwiązanie pozwala odtwarzać dane bez konieczności stosowania
dodatkowego oprogramowania, na dowolnym nośniku i w dowolnej chwili.

Bezpieczeństwo i prostota zarządzania tym
urządzeniem pozwalają odetchnąć z ulgą
i spokojnie monitorować raz na jakiś czas
– za pomocą kompleksowego i czytelnego
dashboardu.
Piotr Niesobski
IT Manager
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Zintegrowany charakter używanego przed Sąd Administracyjny w Gliwicach rozwiązania Barracudy
sprawia, że istniejąca infrastruktura nie jest obciążona. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów,
ponieważ nie ma potrzeby wykupywania dodatkowych licencji Windows Server lub zasobów dla
serwera wirtualnego.
Rozwiązanie Barracudy pozwala również na zapewnienie zgodności z nowymi wersjami
oprogramowania. Pion informatyczny sądu nie musi się dzięki temu martwić się o aktualizacje
oprogramowania do backupu i wynikających z niezgodności zagrożeń.
Plany na przyszłość
Gliwicki sąd planuje rozbudować infrastrukturę informatyczną odpowiadająca za backup o drugie
urządzenie Barracuda Backup Appliance.
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