Remote Backup

Livrem og seler er ikke for meget
Ingen er i tvivl om, at backup af forretningsdata ikke
bare er en god ide for virksomheden – det er
livsnødvendigt!
Alligevel har mange, især mindre virksomheder,
svært ved at etablere et system, der sikrer dem
ved nedbrud, brand eller indbrud, og som ikke er
afhængig af, at medarbejderne skal huske bestemte
rutiner.

Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed…
Med vores Remote Backup slipper
virksomheden for at tænke mere over backup
samtidig med, at sikkerheden er i top. Vi sørger for
automatisk backup til vores servere, der både ligger
fysisk separat fra virksomheden og er placeret i et
datacenter, der er topsikret mod strømafbrydelser,
brand, indbrug o.l.

Slip for udgifter og besvær
Virksomheden slipper for indkøb af hardware og
software til en lokal backup-server, og vi tager os
også af den løbende overvågning og vedlighold.
Vi tilbyder Remote Backup-løsninger i alle størrelser,
og virksomheden kan fra måned til måned tilpasse
sin løsning. Det betyder, at man aldrig behøver
betale for mere backup-plads, end man har brug for.
Derudover er der mulighed for at supplere med
tillægsproduktet Exchange Mailbox Backup, der
giver mulighed for individuel backup af
medarbejdernesmailbox.
Få mere at vide hos BAES DATA på
tlf. 70 25 24 25 eller se mere på www.baesdata.dk

Automatisk og sikker backup
Ingen udgifter til hard- og software
Betal kun for behovet her og nu
Mulighed for individuel backup
Ikke nødvendigt at indkøbe lokal server

Se priser og specifikationer på bagside
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Remote Backup
Specifikationer

> Fuldautomatiseret backup, intet vedligehold
> Backup på ekstern server i vores topsikrede datacenter
> Sikret mod tyveri, brand, vandskader, hærværk osv.
> Nemt at installere og sætte op

Priser og tilvalg

Pris. pr. måned

Størrelse på backup
- 1 til 99 GB, pr. GB

8,00 kr.

- 100 - 999 GB, pr. GB

6,00 kr.

- >1000 GB, pr. GB

2,50 kr.

Remote Backup Standard Licens pr. pc/server (obligatorisk)			 10,00 kr.

		
Oprettelse er gratis
Tilvalg
Exchange Mailbox Backup (pr. bruger)			 5,00 kr.
Remote Backup Professional licens (pr. server)			 30,00 kr.

		

