Datasheet: Symantec.cloud

Symantec Backup Exec.cloud

Forskjellen med
Symantec.cloud
• Enkelt å sette opp
og bruke, mange
utplasseringsalternativer
• Sikkerhetskopiering
og gjenoppretting via
Internett fra Symantec, den
anerkjente leverandøren av
databeskyttelsesløsninger
Symantec.cloud-opplevelsen
•

Virksomhetseier:
Enkel, rimelig og trygg
sikkerhetskopiering
uten krav til investering
i maskinvare eller
programvare, ingen
administrasjon som går ut
over produktiviteten.

•

IT-konsulent: Kan enkelt
styres fra ethvert sted og
de tallrike alternativene
for utplassering gjør det
enkelt å sette opp.

•

Sluttbruker: Viktige filer
er automatisk beskyttet
og kan gjenopprettes av
brukeren ved behov.

Mindre enn halvparten av småbedriftene sikkerhetskopierer hver uke
eller oftere, og bare 23 prosent sikkerhetskopierer hver dag.
Symantecs undersøkelse om småbedriftenes katastrofeberedskap fra
2011
Mangelfull sikkerhetskopiering kan utsette virksomheten for tap av data,
tap av medarbeiderproduktivitet og tap av forretning – likevel har mange
småbedrifter mangelfulle planer for databeskyttelse. Noen mener at
kostnadene og vanskelighetene med sikkerhetskopiering er overveldende.
Andre finner ikke tid og ressurser til regelmessig behandling av
programvare og maskinvare for sikkerhetskopiering.
Symantec Backup Exec.cloud kan hjelpe til med å ta tak i problemet med
manglende eller sjelden sikkerhetskopiering ved å tilby en enkel, sikker
sikkerhetskopierings- og gjenopprettingstjeneste på Internett fra verdens
mest anerkjente leverandør av databeskyttelsesløsninger. Tjenesten
beskytter kritiske data ved å kopiere dem automatisk i kryptert form til
Symantecs sikre datasentra utenfor lokalene. Den er enkel å sette opp og
bruke i løpet av få minutter, og det er ikke behov for å kjøpe maskinvare.
Prismodellen er abonnementsbasert, noe som sikrer fleksibilitet og at
det kun betales for beskyttelse etter behov – det er ingen lisensavgift per
bruker. I tilfelle maskinvarefeil, lokal katastrofe eller sletting ved et uhell,
kan viktige filer gjenopprettes fra ønsket sted.
Backup Exec.cloud beskytter kritiske data trygt utenfor lokalene
Data overføres ved hjelp av 128 bit SSL-kryptering og oppbevares
trygt utenfor lokalene ved hjelp av AES-kryptering for å beskytte dem
under oppholdet på våre datasentre. Dette gir virksomheten essensiell
databeskyttelse som kan administreres over alt og enkelt utplasseres til
Windows-baserte stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og
Microsoft-, Exchange- og SQL-servere på hovedkontoret, avdelingskontorer
eller eksterne kontorer.

Serviceavtaler
Vår serviceavtale tilbyr
pengene tilbake dersom en
tilgjengelighet på 99,9 %
ikke oppfylles.
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Slik virker tjenesten:
1. Begynn med å logge på
styringskonsollen som
administreres via Internett.
2. Serviceagenten utplasseres
i målsystemer (stasjonære
datamaskiner, bærbare
datamaskiner og servere)
ved hjelp av e-post,
redistribusjonspakke eller
direkte nedlasting.
3. Retningslinjer for
sikkerhetskopiering
opprettes i konsollen ved
å velge filer og mapper som
skal beskyttes, og stille inn
ønsket sikkerhetskopiplan.
4. Det utføres en første
sikkerhetskopiering. Data
krypteres under Internettoverføringen og vil være
kryptert under oppbevaring
utenfor lokalene på
sikre Symantec.cloudplasseringer.
5. Automatisk
sikkerhetskopiering skjer
stille i bakgrunnen med
gradvise sikkerhetskopier i
blokker som er optimalisert
i forhold til ledig
båndbredde for å redusere
muligheten for påvirkning
av andre systemer.
6. Styringskonsollen
som administreres via
Internett, brukes til vanlig
vedlikehold, som f.eks.
å legge til nye systemer,
håndtere datamengder og
se på sikkerhetskopieringsstatusen.

Neste trinn
Kontakt en produktspesialist:
Norge: +47 6783 8900
cloud_info@symantec.com
www.symanteccloud.com

Beskytt kritiske data automatisk og sov godt om natten
Symantec Backup Exec.cloud er et pålitelig utenfor lokalene-alternativ
til lokal maskinvare og programvare for lokal sikkerhetskopiering,
som tilbyr:
Enkel, sikker og automatisk sikkerhetskopiering:
Oppsett i tre trinn ved hjelp av Internett-konsollen vår. Bare logg
på, utplasser agenter og bestem retningslinjer. Sikkerhetskopier
oppbevares i sentre utenfor lokalene og kopieres etter en plan eller når
en fil endres. Det er ikke nødvendig å betale for ressurser til å behandle
og vedlikeholde maskinvare eller programvare for sikkerhetskopiering,
og alle serviceoppgraderinger er inkludert i abonnementet.
Enkel gjenoppretting av data og servicebehandling:
Alternativer for selvbetjening lar medarbeidere finne og gjenopprette
individuelle filer og data fra en maskin hvor denne tjenesten er
aktivert. Styringskonsollen gir innsyn i sikkerhetskopistatusen for alle
beskyttede systemer.
Fleksibel, skalerbar prising:
Abonnementet leveres med kundestøtte døgnet rundt, vedlikehold
og tjenesteforbedringer. Prisingen er basert på bruk, ikke antall
brukere, så det er enkelt å utvide tjenesten for å imøtekomme vekst
i virksomheten.
Egenskap

Fordel

Alltid på, automatisk
sikkerhetskopiering
av datamaskiner og
servere

Forenkler sikkerhetskopiering og hjelper
til med å sikre at kritiske data alltid er
beskyttet ved å sikkerhetskopiere dem etter
en plan eller når filer endres.

Sikker beskyttelse
utenfor lokalene

Data er kryptert under overføring og mens
de lagres på sikre steder utenfor lokalene og
kan gjenopprettes til enhver plassering med
Internett-forbindelse.

Alternativer for
utplassering av flere
agenter

Muligheter for å laste ned, sende e-post og
alternativer med redistribusjonspakke gjør
det enkelt å levere tjenesten til individuelle
brukere – enten de er på kontoret eller
arbeider eksternt.

Gjenoppretting
utføres av
medarbeidere

Setter medarbeidere i stand til å
gjenopprette sine egne filer, slik at
administratorer avlastes og brukerne slipper
å vente.

Kraftig datahistorikk

Data oppbevares i avtalt varighet, med
mindre de slettes fra datamaskinen eller
byttes med en nyere versjon – gamle data
blir da fjernet fra sikkerhetskopien etter 90
dager.

