
	 AUTOMATISK DATASIKRING –  

DIN SIKRING

Tab af forretningsdata fører ofte til omsæt
ningstab. Det spiller ingen rolle, om data går tabt 
ved uheld, pga. beskadiget hardware eller utilsigtet 
overskrivning. Men det er såre simpelt at gardere sig 
imod – når datasikring først er slået til, sker sikring 
af data automatisk og helt af sig selv. 

	 SIKKER OVERFØRSEL OG  

OPBEVARING

Med Remote Backup bliver dine data overført 
krypteret til vores datacenter og gemt i krypteret 
tilstand – helt efter de nyeste standarder med lag
ring på flere redundante datacentre. Krypterings
nøglen bestemmer du i øvrigt selv.

	 OPTIMAL UDNYTTELSE AF  

BÅNDBREDDEN 

Når først der et blevet taget et fuldt backup af 
dine data, sørger den intelligente overførsel for 
kun at tage backup på de filer, der er blevet fo
randret siden sidste backup. Ved særligt store filer 
overføres endda kun forandrede fragmenter af din 

data. Vores Remote Backup beholder overblikket, 
og du har mulighed for nemt og enkelt at genska
be data eller tidligere versioner. 

	 ENKEL ADMINISTRATION

Opsætning og betjening af alle enhederne, der 
ønskes sikret, er hurtigt og let klaret. Du vælger 
mapper og filer, der skal sikres, og backuppen be
gynder at køre i baggrunden. Du bestemmer også 
selv holdback tiden og backup hyppigheden – alt 
efter, hvad der passer dig bedst.

Et overblik over alle vores fordele

+    Opbevaring af data på redundante  
lagerløsninger i sikrede datacentre

+ Ingen egen hardware, ingen vedlige
holdelse

+ Enkel opsætning og betjening

+ Kræver ingen store investeringer i tape 
drev, NAS systemer eller licenser

+ Definér selv holdback tiden

Altid på den sikre side  
med intelligent datasikring

Fuldautomatisk datasikring og perfekt beskyttelse mod tab af data –  
sikkerhed for dine data og mapper, virtuelle maskiner eller hele  

servere i vores sikrede datacentre.
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Remote Backup funktioner Fordele

256bit SSL kryptering Altid sikker dataoverførsel gennem kryptering.

256bit AES kryptering med egen nøgle Sikker dataopbevaring med den nyeste kryptering.

Trinvis backup og InFileDelta teknologi Kun forandrede filer eller datafragmenter skal overføres. Lav båndbredde er tilstrækkelig.

Understøtter Clients: Windows, Windows 
Server, Mac, Linux

Så godt som alle områder af virksomhedens IT kan sikres.

Flere backup tidsplaner Forskellig sikring af forskellig data efter egen prioritering. 

Korte backup tider Hurtig sikring gennem intelligent analyse og overførsel af data.

Enkel genskabelse af data
Data kan altid genskabes uanset tid og sted. Derudover kan der søges hurtigt og  
effektivt på de sikrede data. 

Sådan fungerer Remote Backup

Remote Backup kan både sikre data på  
servere eller arbejdspladser, lige så vel  
som det kan fungere som en sekundær  
backup som ligger i clouden. 

Enkel gendannelse

Via Skyfillers backup software er det muligt at hoppe 
tilbage til tidligere datasikringer eller gendannelses
punkter. Det er muligt at vælge præcist, hvilken sik
ring og hvilke data, der skal gendannes. 
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