
Telia Remote Backup er et alternativ til din virksom-
heds eksisterende backupløsning. Løsningen lagrer 
sikkerhedskopierne på centralt placerede disk-
systemer med høj oppetid og sikkerhed. Dermed 
slipper din virksomhed for at investere i ofte meget 
dyr hardware og software til sikkerhedskopiering.  
I betaler blot for det faktiske forbrug.

Løsningen kan anvendes af alle virksomheder med 
behov for at gemme og sikkerhedskopiere data. 
Løsningen leveres også i udgaver til bærbare pc’er 
og hjemmearbejdspladser. 

Hurtig gendannelse
Løsningen foretager den daglige backup af jeres 
ændrede data. Den giver mulighed for hurtigt og 
overskueligt at gendanne data. Brugere kan endda 
hente og gendanne en mistet eller slettet enkeltfil. 
Dermed slipper din virksomhed for at gendanne  
alle medarbejderes filer, hvis en enkelt computer  
går ned.

Skalerbar og sikker
Remote Backup konfigureres til automatisk at  
starte en backup på et givent tidspunkt. Backup- 
data bliver sendt krypteret til centralt placerede 
backupløsninger via en eksisterende internetop- 
kobling eller en dedikeret opkobling til formålet.
Remote Backup sikrer din virksomhed mod  
fejlinvesteringer, da I kan udvide jeres lagerbehov 
fra dag til dag. Remote Backup giver jer sikkerhed 
for, at backupprocedurer bliver gennemført. 
Det sikrer mod båndslid, fejl, brand og tyveri fra 
virksomheden.

Forudsætninger
En forudsætning for at benytte Remote Backup er 
en internetopkobling eller en dedikeret opkobling 
til Remote Backup-systemerne. Opkoblingen skal 
have kapacitet nok til at overføre den valgte back- 
updatamængde. Telia hjælper jer med at beregne 
den nødvendige kapacitet.

Optimal udnyttelse af internetopkobling
Ofte benyttes din virksomheds internetopkobling 
ikke om natten. Den kapacitet kan I udnytte til 
at transportere backupdata over til de sikrede 
backupsystemer hos Telia.
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Sikkerhedskopiering over internettet sparer din virksomhed  
for besværet ved backup.

Flyt din sikkerhedskopi  
uden for huset

Remote Backup

Fordele ved Telia Remote Backup

• Baseret på IBM’s Tivoli Storage Manager, 
en kvalitetsløsning som giver et solidt 
backupmiljø.

• Sikker krypteret dataopbevaring i højtekno-
logisk SAN-system (Storage Area Network).

• Sikrede serverfaciliteter med UPS 
(nødstrømsanlæg), dieselgenerator, 
inergenbrandslukning mv.

• Alle data overføres via en krypteret  
forbindelse.

• 24 timers overvågning af data.
• Daglig statusrapport via e-mail.
• Effektiv og skalerbar backupløsning uden 

ekstra investeringer.
• 24x7 gendannelse af data.
• Mulighed for OnSite Disaster Recovery.


