
SPECYFIKACJA USŁUGI E-BACKUP

Ważność specyfi kacji

Od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania nowszą wersją 
Specyfi kacji.

Specyfi kacja usługi E-Backup

Usługa polega na udostępnieniu aplikacji oraz miejsca 1. 
na serwerze backupów. Dane z komputera użytkow-
nika zostają zaszyfrowane i skompresowane na kom-
puterze użytkownika, a następnie przesłane na serwer 
backupów, zgodnie z poniższym schematem:

Dane są zaszyfrowane algorytmem AES i STUDIO KOLOR 2. 
nie ma wglądu w merytoryczną treść danych i nie ma 
technicznej możliwości ujawnienia zapisanych na ser-
werze danych użytkownikowi ani innym podmiotom.
Użytkownik samodzielnie, poprzez udostępnioną apli-3. 
kację, nadaje klucz szyfrujący, będący ciągiem znaków. 
Hasło to jest przechowywane na komputerze użytkow-
nika i nie jest przesyłane na serwer backupów.
Użytkownik za pośrednictwem aplikacji sam wy-4. 
biera siłę szyfrowania (128 lub 256 bit) oraz włącza 
lub wyłącza kompresję.
Dane są przesyłane za pośrednictwem protokołu SSL.5. 
Dane są przechowywane w profesjonalnej serwerowni 6. 
i składowane na profesjonalnej macierzy, z zastosowa-
niem macierzy dyskowych RAID 5.
Użytkownik, za pośrednictwem aplikacji, ma możliwość 7. 
regulowania stopnia wykorzystania dostępnego pasma 
łącza internetowego, tj. przydzielenia aplikacji limitu 
wykorzystania swojego łącza.
STUDIO KOLOR nie ma możliwości technicznych odtwo-8. 
rzenia klucza szyfrującego dane. Użytkownik ponosi 
pełną odpowiedzialność za zapamiętanie swojego klu-
cza szyfrującego. W razie zagubienia klucza szyfrujące-
go dane nie będą mogły zostać przywrócone z serwera.
STUDIO KOLOR udziela użytkownikowi niewyłącznej 9. 
licencji na korzystanie z aplikacji:

Użytkownikowi na dowolnej liczbie komputerów • 
PC lub laptopów, w wypadku licencji zwykłej. Licen-
cja ta nie umożliwia backupu danych z serwera.
Użytkownikowi na jednym serwerze, w wypadku • 
licencji serwerowej. Licencja taka umożliwia bac-

kup baz MS Sql, poczty Exchange i danych z serwe-
ra pracującego pod kontrolą serwerowych edycji 
systemu Windows.

Do korzystania z aplikacji niezbędny jest komputer, 10. 
którego dane mają być backupowane, działający 
pod kontrolą systemu Windows XP lub nowszych, 
a w wypadku wersji serwerowych Windows 2003 Se-
rver lub nowszych. Niezbędne jest posiadanie min. 20 
MB wolnego miejsca na dysku dla zainstalowania apli-
kacji. Niezbędne jest posiadanie łącza internetowego 
do przesyłania danych na serwer i przywracania danych 
z serwera.


