
Predstavljajte si, da se vam zgodi ''Podatkovni petek 13.'' 
na vašem računalniku!  

Ste kdaj pomislili, da bi 
lahko v trenutku ostali brez 

vseh podatkov na vašem 
računalniku?  

 

www.vizija7.si/varnost.html 

Ukrepajte takoj, preden bo za vaše podatke prepozno! 

Če ste okuženi z novim izsiljevalskim 
virusom koliko lahko stane odkupnina 
za vaše podatke... ? 

Ali veste, če vas sploh lahko vaš 
protivirusni program zaščiti pred 
najnovejšimi izsiljevalskimi virusi? NE! 

Ali bo v primeru okužbe okužen tudi vaš 
backup na neposredni povezavi v omrežju, 
v oblaku? 

Koliko stane restavriranje celotnega 
računalnika z programsko opremo, 
dokumenti, ipd?  

Koliko vas stane morebitna izguba celo 
vseh ali samo zadnjih podatkov? 

Koliko časa bi potrebovali za celotno 
vzpostavitev v prvotno stanje? 

Če že delate varnostne kopije ali ste 

prepričani, da jih zares imate? 

(Večkrat so šele po daljšem času ugotovili , 

da kopij sploh ni ali da so neuporabne.)   

Če veste odgovore na vsa ta vprašanja 
potem ni potrebno, da berete dalje… 

Svetovanje 

BREZPLAČNO 

1 varnostna kopija 

BREZPLAČNO 

+ 

Enostavno pokličite 041 217 230 ali pošljite elektronsko sporočilo na info@vizija7.si 

Varnostno kopijo z vsemi programi, podatki (klon) 

lahko vedno uporabimo za povrnitev vašega 

računalnika nazaj v življenje v manj kot 1 uri!  

Izkoristite posebno akcijsko ponudbo. Akcija 1 varnostna 

kopija brezplačno velja pri kopiranju 3 ali več računalnikov. 

Navedene cene ne vključujejo DDV.  

Varnostno kopiranje že od 28€ dalje! 



PREPROSTO NAREDI BACKUP NA 1 KLIK! Kaj bi bilo za vas najbolj ustrezno? 

Edina zaščita je ustrezno in pravilno shranjevanje vaših podatkov! 

ŽE ZA 28.00€ 

Osnovni paket 
1x kopija celotnega sistema in 

podatkov v stanju, ko je bil klon zajet.  

(Klon je kopija celotnega sistema npr. 

Win10, vsi nameščeni programi in vsi vaši 

podatki.) 

ŽE ZA 77.99€ 

Standardni 

Paket  

Poljubna samodejna izdelava 

klonov in program, ki samodejno 

ali ročno varnostno kopira podatke 

na zunanji disk, ključek, oblak z 

obveščanjem o uspelosti varnostne 

kopije po elektronski pošti. 

ŽE ZA 449.99€ 

Paket vključuje 1x klon in program, ki 

samodejno varnostno kopira 

podatke z obveščanjem po elektronski 

pošti in izdeluje kopije na omrežni disk 

(NAS storage). V ceno vključen zunanji 

NAS disk, nastavitev shranjevanja, 

nastavitev kopiranje v oblak. 

Napredni paket 

Vse pakete lahko prilagajamo glede na potrebe in zmožnosti uporabnika in obstoječo opremo. 

V več primerih se je okužba z Kriptovirusom (zaklenjene datoteke z 

odkupnino) izvedla kljub obstoječi, delujoči protivirusni zaščiti! 

Za maksimalno zaščito priporočamo nadgradnjo (dodatek) 

k vašem obstoječem protivirusnem programu, ki ščiti vaše računalnike 

proti kriptovirusom! 

Bodite korak pred virusi, zagotovite si tudi vi 
najenostavnejše, hitro varovanje vaših podatkov - na klik! 
Poleg storitev ponujamo tudi vse vrste medijev za shranjeva-

nje (USB Diski, ključki, NAS). Nudimo tudi razne možnosti 

vzdrževalnih pogodb, hitrih posredovanj in hitre pomoči 

na daljavo takrat ko to najbolj potrebujete. 

Naši programi za varnostne kopije podatkov delujejo popolnoma neodvisno od ostalih progra-

mov. To je DODATNA ZAŠČITA (KOPIJA) poleg vaše morebitno že obstoječe programske opreme za 

arhiviranje podatkov.  Ravno tako so naši programi kompatibilni z vsemi vašimi »specifičnimi« npr. 

računovodskimi programi (SAOP, Birokrat, Vasco, programi za izdajo računov …).  

Pomembno: V primeru obnovitve sistema in podatkov  (okužba virus, napaka na disku, kraja..) varnostno kopijo 

celotnega sistema in podatkov lahko tudi povrnemo nazaj v manj kot v 1 uri! (Odvisno od konfiguracije sistema) 

Matenja Vas 19, 6258 Prestranek 

DODATEK ZA VAŠ OBSTOJEČ PROTIVIRUSNI PROGRAM 

ZAŠČITA PRED KRIPTOVIRUSI 

 

Cene so 1x plačilo, ni mesečnih stroškov! Cene ne vključujejo DDV. 


