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הקדמה
האם אתה שולט במידע המאוחסן על גבי ה  Office 365-שלך ?
האם יש לך גישה לכל הפריטים הדרושים?
התגובה האינסטינקטיבית היא בדרך כלל" ,כן ,ברור" ,או "מיקרוסופט
מטפלים בכל".
אבל אם תחשוב על זה ברצינות – האם אתה בטוח?
מיקרוסופט מטפלת בהיבטים רבים ומספקת ללקוחותיה שירות
מעולה .ואולם ,ההתמקדות העיקרית של מיקרוסופט ,היא בניהול
התשתית ב Office 365-ושמירה על מערכת זמינה עבור המשתמשים.
אך האם ידעת שהאחריות על הנתונים היא שלך ?
הדעה המוטעית שמיקרוסופט מספקת גיבוי מלא לנתונים רווחת למדי,
ועל כן נדרש שינוי בתפיסה ,שכן חוסר טיפול באחריות הזאת עלול
לגרום להשלכות מזיקות.

בסופו של דבר ,עליך לוודא שיש לך גישה אל הנתונים שלך
ושליטה עליהם.
דו"ח זה בוחן את הסיכונים של שימוש ב Office 365 -ללא גיבוי
מתאים ומסביר מדוע פתרונות גיבוי עבור  Office 365של מיקרוסופט
ממלאים את החסר בשימור הנתונים לטווח הארוך ובהגנה עליהם.

"דאגנו ממדיניות גיבוי הנתונים ב .Office 365-מיקרוסופט מטפלת בנתונים שלנו,
והגנה על היסטוריית נתוני המייל היא דבר חשוב .זו הסיבה שבחרנו לוודא שיש
לנו גיבוי לנתונים שלנו ב ".Office 365
קארן סנט קלייר,IT Manager ,Columbia Power & Water Systems
veeam.com
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הטעות הגדולה
לגבי Office 365
הטעות נופלת בין האחריות הנתפסת של מיקרוסופט ובין האחריות
בפועל המוטלת על המשתמש להגן על נתוני  Office 365ולשמור
עליהם לטווח הארוך.
בעצם ,יש הבדל בין הגיבוי ואפשרות השיקום שמיקרוסופט מספקת
ומה שהמשתמשים מניחים שהם מקבלים .למעט אמצעי הזהירות
הסטנדרטים הקיימים ב ,Office 365 -יתכן שעליך לבחון מחדש את
מידת השליטה שלך על הנתונים ואת מידת הגישה שבאמת יש לך
אליהם Office 365 .של מיקרוסופט מספק יתירות גיאוגרפית (geo
 )redundancyשלעתים קרובות נוטים להתייחס אליה כאל גיבוי.
גיבוי הינו עותק של נתונים בנקודת זמן ספציפית ,המאוחסנים בכמה
מקומות ,כך שאם נתונים הולכים לאיבוד ,נמחקים בטעות או עוברים
מתקפה יזומה ,יהיה בידינו עותק אחר שהגישה אליו נוחה .יתירות
גיאוגרפית ,לעומת זאת ,מגנה מפני תקלה באתר או בחומרה ,כך שאם
יש תקלה או נפילה כלשהי בתשתית ,המשתמשים יהיו "מחוברים
תמיד" ( )Always-Onולא יבחינו בבעיות הסמויות הללו.

"עם  ,Office 365הנתונים הם שלך .אתה שולט בהם".
-Microsoft

veeam.com
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 6סיבות מדוע חיוני
לגבות את Office 365
כפלטפורמת תוכנה כשירות ( )SaaSחזקה ובעלת יכולות מעולות,
 Office 365של מיקרוסופט עונה היטב על הצרכים של ארגונים
רבים Office 365 .מספקת זמינות יישומים וזמן פעולה המבטיחים
שהמשתמשים לא יפסידו דקה של עבודה ,אבל גיבוי של Office 365
יכול להגן עליך מפני בעיות שכיחות רבות אחרות .לאחר ששוחחנו עם
מאות מומחי  ITברחבי העולם שעברו ל ,Office 365 -איתרנו שש
בעיות עיקריות.
כעסק מסחרי או ארגון גדול ,עליך לוודא שצוות המחשוב שלך אוחז
בשליטה ולעולם אינו מאבד גישה לנתונים החיוניים לעסק.

מחיקה בטעות

veeam.com
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#1
מחיקה בטעות

#2
פערים ובלבול
במדיניות שמירה

יתירות גיאוגרפית אינה יכולה להגן מפני כל סוגי אבדן הנתונים.

קצב העסקים המהיר בעידן הדיגיטלי נוטה להשתמש במדיניות
שמשתנה בהתמדה ,כולל מדיניות שמירה שקשה לעמוד בה ,שלא
לדבר לנהל אותה .בדיוק כמו מחיקה קשה ורכה ,לOffice 365 -
ישנה מדיניות גיבוי ושימור מוגבלת שיכולה להגן מפני אבדן נתונים
מצבי בלבד ואינה מיועדת לשמש כפתרון גיבוי כוללני.

לדוגמה ,אם אתה מוחק משתמש ,בין אם התכוונת לעשות זאת או
לא ,המחיקה משוכפלת על גבי הרשת כולה.
סלי המחזור הפנימיים והיסטוריית הגרסאות הנכללים בOffice -
 365יכולים להגן עליך מאבדן נתונים רק בצורה מוגבלת ,שעלולה
להפוך שחזור פשוט לבעיה גדולה לאחר ש Office 365 -מחק את
הנתונים לתמיד באופן של יתירות גיאוגרפית.
יש שני סוגי מחיקה בפלטפורמת  ,Office 365מחיקה "רכה"
ומחיקה "קשה" .דוגמה למחיקה רכה היא ריקון תיקיית "פריטים
שנמחקו" והיא גם נקראת "מחיקה קבועה" .במקרה זה ,הקבוע אינו
קבוע לחלוטין כיוון שהפריט יכול עדיין להימצא בתיבת הדואר של
"פריטים שניתנים לאחזור".
מחיקה קשה מתבצעת כאשר מסמנים פריט למחיקה מוחלטת
ממסד הנתונים של תיבת הדואר .כאשר מבצעים זאת ,לא ניתן
לאחזר אותו .אלא אם ישנו פתרון גיבוי שפועל ברקע.
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לדוגמה ,לאחר שעובד עוזב את החברה ,מיקרוסופט שומרת
את נתוני העובד לשעבר למשך  90יום בלבד ,בהתאם להגדרות
הספציפיות .מיקרוסופט אחראית רק על עמידה במדיניות השימור
המפורטת בהסכם השירות ,וכל דבר מעבר לכך נחשב להפרת
חוזה .גיבוי נתונים הקשורים בעובדים לשעבר הינו חיוני ,ומנהלי
מערכת המחשוב לעתים קרובות שוגים ברמת הכיסוי שיש להם עד
שהנתונים החיוניים הללו נעלמים.
בעזרת פתרון גיבוי ל ,Office 365 -קיימת מדיניות שימור ממושכת
ונגישה יותר המגנה ושומרת את כל הנתונים שלך באתר אחד ,דבר
שהופך את האחזור למהיר ,קל ואמין.
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#3
איומי אבטחה
פנימיים

#4
איומי אבטחה
חיצוניים

המושג איום בטיחות מעלה נושא של וירוסים ופורצים מחוץ לארגון.
ואולם ,עסקים סובלים מאיומים גם מבפנים ,והם קורים לעתים
הרבה יותר תכופות ממה שאנו חושבים .ארגונים נופלים קורבן
לאיומים מצד העובדים שהם מעסיקים ,הן במכוון והן בשוגג.

וירוסים ותוכנה זדונית ,כגון מתקפות כופר ,גרמו נזק קשה לארגונים
בעולם בשנה האחרונה .לא רק מוניטין החברה נתון בסיכון ,אלא גם
הפרטיות של נתונים פנימיים ונתוני לקוחות .בקרת נזקים למוניטין
אינה קלה לאחר הפרה מעין זו .איומים מבחוץ עלולים להתגנב
פנימה באמצעות דואר אלקטרוני וקבצים מצורפים ,ולא תמיד די
להדריך את המשתמשים לגבי הדברים שעליהם לחשוש מפניהם
– בפרט כאשר הודעות נגועות מושכות במיוחד למראה .אפשרויות
הגיבוי והאחזור של  Exchange Onlineאינן מסוגלות להתמודד
מול מתקפות קשות .גיבוי סדיר יעזור למנוע ממתקפה חיצונית
לצאת מכלל שליטה.

גישה לקבצים ואנשי קשר משתנה במהירות רבה וקשה להשגיח
על האנשים שבהם נתתם אמון רב .למיקרוסופט אין דרך להבחין
בהבדל שבין משתמש רגיל לעובד לשעבר שמנסה למחוק נתונים
חיוניים לחברה לפני שהוא עוזב .בנוסף לכך ,יש משתמשים
שיוצרים איומים חמורים בשוגג כשהם מורידים קבצים נגועים או
מדליפים בטעות שמות משתמש וסיסמאות לאתרים שלדעתם
הם אמינים .יש צורך ברמה מסויימת של הדרכה על מנת להילחם
בבעיות אלו ,אך טעויות אנוש וזדון תמיד יהוו איום ללא אמצעי הגנה
מתאימים כדוגמת גיבוי.

veeam.com
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#5
דרישות משפטיות
ועמידה בתקנות

#6
ניהול פריסת תאי דואר היברידיים
והגירה אל Office 365

לפעמים עליך לאחזר תיבות דואר וסוגי נתונים אחרים בצורה בלתי
צפויה עקב פעולה משפטית .לפעמים אתה לא חושב שזה יקרה
לך עד שזה קורה בפועל .מיקרוסופט הכניסה כמה רשתות ביטחון
(בצורת הגדרות  In Place Holdו )Litigation Hold-אך שוב ,לא
מדובר בפתרון גיבוי חזק המסוגל לוודא שהחברה שלך לא תיכנס
לבעיות משפטיות .למשל ,אם תמחק משתמש בשוגג ,גם תיבת
הדואר שלו נמחקת.

ארגונים שמאמצים את  Office 365זקוקים בדרך כלל לחלון זמן
שישמש כחלון מעבר בין  Exchangeשנמצא באתר החברה לבין
 Office 365 Exchange Onlineהמקוון .יש הממשיכים להשתמש
בחלק קטן מהמערכת הקודמת על מנת להגביר את הגמישות
ואת השליטה .פריסות דואר אלקטרוני היברידיות אלו שכיחות ,אך
מציבות אתגרי ניהול נוספים .פתרון גיבוי מתאים לOffice 365 -
מסוגל להתמודד עם פריסת דואר אלקטרוני היברידית ולטפל בנתוני
 Exchangeבאותה צורה ,כך שהמיקום אינו רלוונטי.

דרישות החוק ,דרישות עמידה בתקנים ותקנות גישה משתנות בין
תחומי עיסוק ומדינות ,אך קנסות ,עונשים ומחלוקות משפטיות הם
שלושה דברים שלא נמצאים ברשימת הדברים שעליך לעשות.
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מסקנות
קדימה ,בוא לבדוק את הדברים מקרוב .ישנו פער שיתכן שלא
היית מודע לו עד כה.
כבר קיבלת החלטה עסקית חכמה בכך שעברת לOffice -
 365של מיקרוסופט ,ועכשיו כדאי לך למצוא פתרון גיבוי
שמציע לך הן גישה מלאה לנתוני  Office 365והן שליטה
מלאה על נתוני ה Office 365-שלך על מנת למנוע סיכונים
מיותרים של אבדן נתונים.

להצעת מחיר ולמידע נוסף:
Tomer.Arbel@veeam.com
Ofir.Cohen@veeam.com
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