Fagdata Bergen
fra

Datasenter

Backup Online

Alt skjer automatisk, - er brukervennlig og
enkelt å administrere og overvåke.
Automatisk overføring av data. Ingen manuelle
rutiner, unødig tidsbruk eller mulighet for
menneskelige svikt.

Du betaler kun for totalmengde av data som lagres av oss til enhver
tid, - enkelt og greit;

Vi tilbyr deg
- Komplett backupløsning for mindre og mellomstore bedrifter.
- Sikker lagring hos Fagdata Bergen`s datasenter i Bergen.
- Profesjonell overvåking av systemene
- Elektronisk dataoverføring av alle størrelser datamengder
Kontakt oss for en uforbindtlig presentasjon
Tlf: 55 29 50 00
salg@fagdatabergen.no

www.fagdatabergen.no

Backup Online
Backup ut av hus

Backup Online
Hvordan har bedriften sørget for beredskap for
gjenoppretting av datasystemene ved katastrofe ?
Er alle data sikkerhetskopiert og lagret på forsvarlig
sted ?

” Altfor mange har ikke
sikkerhetskopi av backup fra
sine kritiske dataløsninger.
Med enkle grep og en rimelig
kostnad tar vi en løpende kopi
av dine data for så å legge
rutiner for rask gjennoppretting
etter behov.

Hvor lett tilgjengelig er dine lagrede data og hvilke krav
har bedriften til maksimal nedetid ?

Funksjonalitet
Bedriftens filer kopieres, krypteres og overføres over nettet til
vårt datasenter. Første backup tar kopi av hele systemets
programmer og datafiler, deretter kopieres og lagres kun
endringer daglig raskt og effektivt. Dette medfører at det ikke er
store krav til kraftige datalinjer.
Ved tap av data vil filene raskt og enkelt kunne tilbakeføres til
kundens systemer.
(1)

Hvordan påvirker nedetid på systemene bedriftens
produktivitet, lønnsomhet og sikkerhet ?

Fagdata Bergen har dedikert Datasenter (1)
med redundant sikkerhet som gir kunden
sikker og enkel backup av kundens egne
data både på jobb (2) og hjemme eller
reise. (3)

Dette og mer får du løst med Fagdata Online Backup

Hvorfor sette bort backuptjenesten?
Det er liten tvil om at mindre bedrifter har like stort behov for
å sikre datasystemene sine som de større.
I tillegg står SMB bedriftene overfor en ekstra utfordring i sin
driftssituasjon i og med at de som regel ikke har spesialiserte it-medarbeidere som kan ta kontroll over løsningen hvis
noe skjer. Lokale tjenester er raskt tilgjengelig etter behov.
Nye forsikringskrav krever dokumenterte rutiner.

Våre løsninger er bl.a. basert på siste
versjoner av Backup Online programvare
- lisensprodukter bl.a. fra CA Arcserve og
skalerer til store datamengder til
tradisjonelle SMB bedrifter etter behov.
(2)

” Er systemene sikret med reserveløsninger som lett
kan startes opp ved havari ? Hvordan påvirkes nedetid
på systemene bedriftens produktivitet og sikkerhet

Tilbakeføring av Backup
Vårt Datasenter tilbyr rask og effektiv tilbakeføring av
enkeltfiler eller total backup på en enkel og effektiv måte.

(3)

tilbakeføring og gjennomoppretting av hele systemet ved
totalskade, brann eller annen katastrofe
Kontakt oss for mer informasjon.

Rask Restore av alle data kan utføres
sentralt eller fra kunden deduplisert.
Alle data blir kontinuerlig replikert til
Fagdata Datasenter og er tilgjengelig for
umiddelbar restore ved havari, brann eller
annen katastrofe.

” Virtualiserte applikasjoner kan
kjøres uten noen modifikasjoner
eller tillegg til en PC, inkludert
administrative sikkerhetstilganger.

Sikker gjennoppretting ( Ekte Disaster Recovery )
Full tilgang til hele systemet gir mulighet for rask

Ressurser og muligheter

Fordeler med Backup Online
Enkel rask tilgang til data på filnivå,- ingen behov for intern IT kunnskaper, moderne backup plattform
med høye ytelser, rask implementering og oppstart. Gjelder servere, klienter, MS Exhange
og database. Full Backupstøtte for VmWare og Hyper V, Granulær gjennoppretting, Windows og Linux .

