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Sikkerhetskopi av dine virtuelle maskiner
Pålitelig backup er en viktig forutsetning for å
kunne ha høy tilgjengelighet. For å kunne komme
raskt tilbake i produksjon etter et problem, er det
viktig å kunne gjenopprette til et tidspunkt før
FORDELER

problemet inntraff. Noen ganger kan problemet

• All infrastruktur og data

også ha påvirket dine sikkerhetskopier. 3-2-1-0

lagres i Norge

regelen sikrer deg mot dette:

• Sikkert og enkelt
3: Ha minst 3 kopier av dine data

• Betal kun for lagret

2: Lagre kopiene på minst 2 forskjellige media

datamengde

1: Lagre en av kopiene på en annen fysisk lokasjon

• Hjelp når du trenger det fra

0: Vær sikker på at sikkerhetskopiene fungerer

våre skyeksperter!
Med Cloud Connect fra Administrator sikrer
PRISER

du en kopi av dine data utenfor eget hus, uten

• Ingen bindingstid

investeringer eller administrasjon av

• Ingen etableringsavgift

infrastruktur.

• Betal kun for lagret
datamengde og eventuelt
antall virtuelle maskiner
Vi tilbyr en enkel og problemfri måte å sikre en

Så lett kommer du i gang

ekstern kopi av dine data utenfor egen lokasjon. All

Løsningen er allerede integrert i din Veeam

infrastruktur og data er plassert i vårt sikre datasenter

programvare versjon 8 eller senere, og du

i Ålesund.

trenger kun å velge «Add Service Provider» i

FORUTSE TNI NGER
• Tjenesten krever at du har
Veeam programvare
Veeam konsollet og taste inn påloggingsinstallert
• Fiberforbindelse anbefales

Du slipper administrasjon og investeringer i egen

informasjonen du mottar fra oss. Deretter er

hardware og alt ansvar for tjenesten blir håndtert av

du i gang, og kan benytte skylagringen på lik

oss. Dine data er til enhver tid kryptert både under

linje med lokal lagring.

med tilstrekkelig kapasitet
• Vi leverer standard

overføring og under lagring.
100Mbps for hver Veeam
Ta kontakt med oss hvis du trenger du mer
konto (høyere kapasitet
Ved større gjennopprettings-operasjoner tilbyr vi også

informasjon eller ønsker å prøve løsningen

tilgang til dine data utlevert på disk hvis dette ønskes.

gratis og uforpliktende i 14 dager.

tilbys mot tillegg)

Veeam løsningen gjør det også mulig å gjenopprette
til andre lokasjoner eller plattformer.
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