REMOTE BACKUP

Simpel og automatisk backup af virksomhedens
vigtige filer og dokumenter
Remote Backup baserer sig på et lille stykke software, som
du installerer på den computer, maskine eller server der skal
tages backup af. Herefter beslutter du hvornår, hvor ofte og af
hvilke filer du ønsker, at der skal tages backup - så simpelt er
det.
Backuppen kræver kun, at du har adgang til internettet og vil
køre, uanset om du benytter maskinen eller har filer åbne.
Vi sikrer dine filer med en 128-bit SSL kryptering og sender
dem til en backupserver i vores topsikre datacenter. Her vil de
ligge trygt indtil den dag, hvor uheldet er ude og du oplever
et computernedbrud, hackingangreb, brand, indbrud eller en
lignende uforudset hændelse.

En SOS-sikring giver virksomheder med en knap så hurtig internetforbindelse eller med store mængder forretningskritiske
data muligheden for, at få bragt sin backupdata ud til døren
kort tid efter, at uheldet er ude. Herved vil man kunne omgå
den normale genoprettelsesproces, hvis længde er betinget af
mængden af data og kundens internetforbindelse.
Vi tilbyder backupløsninger i mange størrelser og kan hurtigt
og nemt opgradere din løsning. Herved behøver du aldrig
betale for mere plads, end du på ethvert givent tidspunkt har
brug for.

SPECIFIKATIONER

Herunder kan du se en oversigt over de forskellige
specifikationer
Remote Backup
Backup plads
Opgrader løbende din pladsmængde (fra 1 GB)

Fuldautomatisk backup
Når først systemet er sat op, så kører alt automatisk

Mulighed for “Hot backup”
Backup vil køre, uden at du behøver lukke et system ned, hvilket oftest er nødvendigt for backup af servere

Incremental backup
Incremental backup sikrer, at det kun er nye og ændrede filer, som der bliver taget backup af

Mulighed for Delta Block Incremental backup
For store filer vil det kun være ændringen i filen, som der bliver taget backup af (og ikke hele filen)
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Mulighed for backup af “System state”

Ja

OS specifikke kommandoer

Ja

Du har mulighed for at køre OS specifikke kommandoer før og efter en backup

Dekryptering
Du specificerer selv en dekrypteringsnøgle, som er nødvendig for at læse indhold af en backupsession

Backuprapport
Der er mulighed for at få tilsendt en detaljeret rapport pr. e-mail efter hver endt backupsession

Genetablering af filer
Fra en almindelig browser kan du hurtigt og nemt genetablere dine filer

Exchange mailbox backup
Du kan opsætte backup af individuelle e-mails på en Microsoft Exchange Server

For spørgsmål, yderligere information, tilkøb eller priser bedes
du kontakte os eller gå ind på vores hjemmeside.
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