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HUR LAGRAR NI ER
BACKUP?
Hur ser det ut för er?
Företag i alla storlekar över hela världen, upplever en skenande data tillväxt genom ny teknik, nya ökade krav och
regler för data, ökad prioritering för överföring från lagring
till återhämtning av data. Det ska vara säkert, snabbt och
samtidigt lätt att administrera.
Det blir alltmer vanligt att företagen
outsourcar hela eller delar av sin ITmiljö, man pratar om Virtualisering,
Cloud Computing, IT på kran. Tillkomsten och spridningen av dessa tjänster ställer stora administrativa krav på
företagens IT ansvariga, som i en del
fall inte har de administrativa redskap
för att stödja dessa förändringar. Därför tvingas många organisationer att
spendera mer tid och pengar än någonsin på lagring och underhåll av befintliga och tillkommande system.
Ett bättre sätt
Med RUN Online Backup Pro undanröjer ni många problem som vanligtvis associeras med lagring av data.
RUN Online Backup Pro krypterar och
skickar dagliga säkerhetskopieringar,
antingen över Internet eller via dedicerade kommunikationslänkar, direkt
till diskar i ett säkert datacenter. Detta i
sin tur kopieras till ännu ett, geografiskt
separerat, datacenter.
Det här innebär slutet för korrupta
band med oläsbar data, mödosamma
band byten, tidsödande administration
med felade backuper med timmar av
återläsning som följd.
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RUN Online Backup Pro underlättar
för administratören genom att backupen sker automatiskt via nätet till
diskar i RUNs Datacenters. All data
krypteras och lagras med hantering
av ett flertal generationer beroende
på önskemål. Restore kan ske online dygnet runt, 365 dagar om året.
Hos RUN får du ett av marknadens
mest kvalitativa och kraftfulla backuptjänst, alltid till ett fast pris.
Lösning
RUN erbjuder både färdiga paket och
kundspecifika lösningar inom Backup
och Online Backup. Beroende på önskat antal generationer, antalet servrar/
klienter och datamängd kan RUN erbjuda den bästa lösningen för ditt företag. Vad ni väljer är en fråga om tillgänglighet, säkerhet och ekonomi.
Beskrivning
RUN Online Backup Pro är en komplett
backuptjänst där man betalar för den
faktiska mängden data till ett fast pris
per månad. Alla agenter för backup av
samtliga operativsystem och applikationer som stöds ingår i månadsavgiften.

Så här fungerar
RUN Online Backup PRO:
Vi installerar en klient på
era servrar och arbetsstationer samtidigt som
vi installerar en server i vårt bevakade och klass 2-säkrade utrymme.
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Ni bestämmer själva
vilka filer och system 		
som ska säkerhetskopieras, när och hur ofta detta ska
ske.
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Säkerhetskopior görs till
vår server utan åtkomst
för obehöriga.

Systemet går igenom
data, skickar och lagrar
endast sådan information som är ändrad på servern,
vilket gör att backupen blir relevant och går snabbt att utföra.
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Operativsystem som stödjs:
Windows Server, Solaris, Free BSD,
Linux och Novell

Mjukvaran är optimerad för backup av som kund ett eget WAN och Internet
data over WAN med begränsad band- pål fiber för att snabbt förflytta stora
bredd, som kan vara ett problem idag mängder data. Ett flertal kommunikanär det gäller backup över nätet av tionsleverantörer finns installerade och
Ni väljer hur omfattande
er backup
ska vara, allt
stora datamängder.
tillgängliga i RUNs
datacenters.
från delar
av nätverket
på
Detta underlättas betydligt
med
I de flestatill
avtotal
fallensäkerhetskopia
kan ni som kund
hjälp av så kallade syntetiska
den befintliga
Internet accesall data. fullÄven utnyttja
arbetsstationer
och klienter
går att
backuper och de-duplicering
av påsen
dådetta
RUNssystem.
backupNi
tjänst
köra backup
med
har använder
dessutom
all data som sker på klienten. tredje generationens deduplicering,
möjlighet till avancerade konfigurationslösningar,
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Välj själva

Tar bort behovet av
eget bandmedia

Agenter finns till:

Microsoft Exchange Server (med
granulär restore), Microsoft SQL
Server, My SQL, Oracle, Oracle
RAC, Sybabase, Microsoft SharePoint, DB2, Lotus Notes database,
Active Directory
•
•
•
•

Ni som kund får dagliga statusrapporter för era backuper
Tredje generationens deduplicering håller nere nätverkstrafiken
med upp till 90%
Högeffektiva backuper gällande
virtuella servrar
Granulär restore på (VMware,
vSpehere, ESX Server, Citrix
Xen Server och Microsoft HyperV Server)

Pris:
RUN Remote Backup PRO
Månadsavgift (12 månaders avtal)
Antal servrar
10 GB
1
50 GB
1
100 GB
2
150 GB
2
200 GB
3
300 GB
3
400 GB
4
500 GB
5
750 GB
7
1000 GB
10
> 1000 GB		
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Listpris
1 300,00 kr
1 500,00 kr
2 400,00 kr
3 100,00 kr
3 700,00 kr
5 500,00 kr
7 300,00 kr
9 100,00 kr
12 200,00 kr
16 100,00 kr
OFFERT

130,00 kr per GB
30,00 kr per GB
24,00 kr per GB
20,67 kr per GB
18,50 kr per GB
18,33 kr per GB
18,25 kr per GB
18,20 kr per GB
16,27 kr per GB
16,10 kr per GB

