Backup Online
Sørg for bedriftens sikkerhet mot brann, tyveri og skader m.m.. I tillegg til din bedifts interne backup
vil en kopi lagres utenfor huset og dine filer vil ikke gå tapt. Alter skjer automatisk og er meget
brukervennlig og enkelt å administrere og overvåke. Automatisk overføring av data. Ingen manuelle
rutiner, unødig tidsbruk eller mulighet for menneskelige svikt.

Hvorfor sette bort backuptjenesten?
Det er liten tvil om at små bedrifter etterhvert har et like stort behov for å sikre datasystemene sine
som de store.
I tillegg står SMB bedriftene overfor en ekstra utfordring i sin driftssituasjon, i og med at de som regel
ikke har mange og spesialiserte it-medarbeidere som kan ta kontroll over løsningen.
(1)

Funksjonalitet
Bedriftens filer kopieres, krypteres, komprimeres og overføres
over nettet til våre backupservere. Første backup som tas,
tar kopi av hele systemets system og datafiler.
Deretter kopieres og lagres kun endringer fra dag til dag raskt
og effektivt.
Dette medfører at det ikke er krav til kraftige datalinjer, kun
ditt vanlige bredbånd. Ved tap av data vil filene raskt kunne
tilbakeføres til kundens systemer.

(2)

Disaster recovery (Tilbakeføring av data )
Vårt backupkonsept tilbyr også en rask og effektiv
restore (tilbakeføring) av dataene og alt er ”oppe og går” igjen
innen kort ( avtalt ) tid etter et havari.
Dette gjelder selvsagt også virtuelle miljø.,

(3)

Hvilke ressurser står bak?
Fagdata Bergen har dedikerte lagringssentre (1) med redundante sikkerhetsrutiner som gir kunden
sikker og enkel backup av kundens egne data både på jobb (2) og hjemme/reise. (3).
Våre løsninger er oppdatert med nyeste versjoner av våre leverandørers backup programvare
og utstyr.
Våre overvåkingsverktøyer og seniorkompetanse overvåker løsningen kontinuerlig med varsling om
noe skulle skje
Vi tar kun betalt for totalmengde av data som lagres av oss til enhver tid, enkelt og greit;
- Komplett backupløsning for mindre og mellomstore bedrifter.
- Sikker lagring hos Fagdata`s backupsenter lokalt.
- Administreres av Nagios Professional elektronisk overvåkingssystem.
Kontakt oss for ytterligere informasjon eller be om vår meget konkurransedyktige prisliste .
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