
W hitestore je moderní a bezpečný zálohovací systém založený na principu 
online zálohování a obnovy dat, se snadným ovládáním v českém jazyce 

a s vynikajícím poměrem cena/bezpečnost. 

Jde o ideální řešení pro všechny, kteří chtějí s minimálními pořizovacími a 

nízkými provozními náklady kvalitně zálohovat svá data. 

Nebojte se zálohovat 

Konkurenční výhody 
 

■ Rychlá instalace 

■ Vyzkoušení zdarma (30 dní) 

■ Maximální zabezpečení 

■ Nízké pořizovací náklady 

■ Bezkonkurenční cena za pronajatý prostor 

■ Snadné a bezplatné provedení záloh a 
obnovy dat 

■ Jednoduchá a intuitivní administrace 

■ Uživatelsky definovatelný rozvrh záloh 

■ Automatické šifrování dat před odesláním 

■ Geograficky oddělená datová úložiště 

■ E-mailové notifikace 

■ Možnost obnovy dat přes webové rozhraní 

www .w h i t e s t o r e . c z  

Whitestore Pro 

Ideální řešení pro ty, kteří chtějí zálohovat a spravovat data z více zařízení. 
Vhodné např. pro zálohování všech firemních dat nebo pro více domácích 

počítačů. 

Umí zálohovat: všechny typy souborů, Lotus Domino server, klienta Lotus 
Notes, MS Exchange Server, MS Exchange Mail Level, MS SQL Server, MySQL, 

ShadowProtect System Backup 

 

 

Whitestore Lite 

Optimální verze pro ty, kteří chtějí zálohovat soubory z jednoho počítače. 
Vhodné např. pro zálohování domácího počítače či jednotlivých firemních  

počítačů. 

Umí zálohovat: všechny typy souborů 

Ceník Whitestore Lite/Pro  

Velikost prostoru Cena / měsíc 

20 GB 60 Kč 

Dokoupení 1GB 3 Kč 

Služby Cena 

Zřízení služby Whitestore Pro 2 000 Kč 

Zřízení služby Whitestore Lite 1 200 Kč 

Konzultace a odborné poraden-
ství související se systémem 
Whitestore nebo obecně s pro-
blematikou zálohování a obnovy 
dat, asistence při zřízení služby, 
nastavení zálohování a obnovy 
dat  

zdarma 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

20 GB prostoru jen za 60 Kč měsíčně 

Vyzkoušejte 1 měsíc zdarma 

Instalace do 5 minut 

www.whitestore.eu 
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