
Står du inför utmaningar som berör 
backup, arkivering och lagring? 

BACKUPANALYS

Inledning

Tanken med våra tjänstelösningar är att erbjuda molnlösningar som är 
kundanpassade för att passa in i respektive kunds IT-miljö på bästa sätt. 
Lösningarna placeras antingen i kunds lokaler eller i vårt moln. 



Backupanalys
Sammanfattning 
Backupanalys är en tjänst framtagen av Savecore. 
Tjänsten syftar till att genomlysa ert befintliga backupsys-
tem och ta fram en hållbar och långsiktig konfiguration, 
samt design av en ny backupmiljö för att säkerställa ert 
data. Tjänsten är uppdelad i två faser. En genomlysnings-
fas och en rapporteringsfas. 

Genomlysningsfasen 
Genomlysningsfasen går ut på att ni själva kör ett pro-
gram från Commvault “External Data Connector”. 
Savecore tillhandahåller programmet samt instruk-
tioner för hur det ska köras. Ni returnerar sedan svaret 
till oss. Det påverkar inte er produktionsmiljö. Vi går 
sedan igenom resultatet tillsammans med er och kom-
pletterar med de uppgifter som behövs för designen av 
Commvaultmiljön. 



I genomlysningen samlas följande information in:
•	 Antalet virtualiseringshostar.
•	 Antalet klienter, fysiska och virtuella.
•	 Antalet backupprogram & backupservrar. 
•	 Antalet mediaagenter & geografiska platser.
•	 Antalet TB i miljön som ska tas backup på.
•	 Antalet TB som har hårdvarubaserade snapshots.
•	 Antalet TB som ligger på disk.
•	 Antalet TB som ligger på tape.
•	 Antalet TB som ligger både på disk och tape.
•	 Antalet applikationsagenter som är installerade. 
•	 Vilka typer av applikationsagenter som är installerade.
•	 Backupscheman.
•	 Backuppolicys.

Rapporteringsfasen
Savecore tar fram ett designförslag på en ny lösning med 
Commvault och går igenom den med er. 

Tips: Vårt nyhetsbrev

Du har väl inte missat att följa 

vårt nyhetsbrev! 

Gå in på savecore.se för länk 

till prenumerationen. 

Vill du veta mer?
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Besök oss på något av våra kontor

Kontakta oss
info@savecore.se

+46 60 12 07 90

Besök gärna vår webbplats 
savecore.se

Alla våra tjänster anpassar vi efter dina behov. För att erbjuda 

ett bra pris på tjänsterna gör vi mycket av det dagliga arbetet 

på distans. 
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