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Backup via internet ‐ säker, smidig och geografiskt åtskild

I din egen dator anger du vad som ska säkerhetskopieras och när. Datat skickas till ett
säkert ställe på internet.
Denna backuplösning är helt automatisk. Du riskerar inte att missa säkerhetskopiering av
viktig data. Det enda du behöver göra är att installera vår backupklient och skapa ett
urval. Därefter sköter sig allt själv. Se bild på nästa sida. I våra priser ingår installation
och inställningar på den egna datorn.

Program på servern
Installera ett backup-program på servern. Installationen av klientprogramvaran kan
givetvis göras utan att man behöver starta om datorn. Snabbare än så blir det inte.
Vill man kan man enkelt göra manuella backuper när det behövs. Efter varje backup får
du ett e-postmeddelande med information. Du kan också se dina backup-filer på kontrollpanelen på internet. Får du ont om utrymme på backup-servern kan du antingen öka
utrymmet eller ta bort gamla kopior du inte vill ha kvar.
Hosted Server Backup innehåller stöd för att ta backup på följande system; Microsoft
Exchange, Microsoft SQL, Oracle, MySQL, Lotus Notes/Domino. Även System State
inklusive Active Directory kan tas backup på utan extra kostnad.

Personlig backup

Även på den personliga datorn fungerar det på samma sätt, men inget stöd för
ovanstående nätverks-systemprogramvara finns.

Backup‐plats
Kundens data krypteras alltid i den egna datorn av säkerhetsskäl. Krypteringsnyckel
sätter kunden enkelt själv och överföring sker därefter med ännu en form av kryptering
till datacentret på internet. Den data som lagras på internet är alltså krypterad och kan
endast läsas med kundens egen krypteringsnyckel. Det svåraste i hela säkerhetskopieringen är att skriva ner krypteringsnyckeln och spara den!
Vi har naturligtvis backup på backupen. All data replikeras kontinuerligt till minst en
annan geografisk plats. Vill du hämta något från säkerhetskopian är det enkelt.

Pris för server‐backup

Pris per månad + moms är
1 GB
100 kr
5 GB
200 kr
20 GB
300 kr
50 GB
500 kr
100 GB
800 kr
200 GB
1 200 kr
500 GB
2 200 kr
Installation av backup-programvara och inställning av backup-intervall ingår inte i priset.
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Pris för personlig backup
Pris per månad + moms är
1 GB
50 kr
5 GB
75 kr
10 GB
100 kr
15 GB
125 kr
20 GB
150 kr
25 GB
175 kr

30 GB
40 GB
50 GB
75 GB
100 GB

200 kr
225 kr
250 kr
325 kr
400 kr

Installation av backup-programvara och inställning av backup-intervall ingår inte i priset.
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