SOLUTION BRIEF

Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och
lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som
har specialistkompetens ta hand om ditt data.

Varför backup som tjänst från Savecore?
Hur snabbt kan du vara igång efter ett haveri? Hur länge kan era kunder
vänta? Handlar det om timmar, dagar eller veckor? Hur mycket information
har du råd att förlora? Det är frågor du bör ställa dig.

Backup på rätt sätt
Några generella råd som ger viss vägledning är att schemalägga backup, göra backup även på system, och kanske
det allra viktigaste, förvara backup på annan plats. Placera
inte backupen på samma geografiska plats som primärdata. Inte i samma rum, inte i samma byggnad.
Lösningen

Den lösning vi rekommenderar är att köpa backup som
tjänst. Förlita dig aldrig på mänsklig aktivitet eller annan
manuell hantering.

“ Det är dags att byta till ett modernt sätt att ta backup.
”
För att minimera risker och misstag ska säkerhetskopiering
automatiseras så mycket det bara går. Det är dags att byta
till ett modernt sätt att ta backup.
Savecore erbjuder backup som tjänst

Savecore ansvarar för att kontrollera att backuper fungerar enligt de uppsatta målen. Vi tillhandahåller 24/7-hjälp
vid krissituationer. Med Savecores BAAS-tjänst Backup på
Kran kan er nuvarande backuplösning ersättas av backup som tjänst. Du betalar då endast för den datamängd
du använder med de servicenivåer (SLA) som vi kommit
överens om. Vanliga problem för företag idag är begränsade resurser och höga kostnader. Genom att köpa backup
som tjänst ökar ni era servicenivåer och minskar kostnader

samtidigt som ni får mer tid över till er kärnverksamhet.
Minimiera riskerna för incidenter genom att lägga backupdata hos de som har specialistkompetens inom området.
Fördelarna med Backup på Kran från Savecore är många:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inga investeringsbehov i hårdvara och överkapacitet
Minskade kostnader för lagring och backup
Betala endast för den datamängd du använder
Alla lösningar skräddarsys efter ert behov
Ökad servicenivå (SLA)
Minskad risk, viktig data på annan geografisk plats
Rätt prestanda, säkerhet, tillgänglighet och support
Övervakning dygnet runt, året om
Redundant hårdvara med automatisk failover
Kundanpassade 24/7 tjänster och support

Tips: Vårt nyhetsbrev
Du har väl inte missat att följa
vårt nyhetsbrev!
Gå in på savecore.se för länk
till prenumerationen.

“ Minskade kostnader. Lagring- och backup i
Savecores datacenter.
Savecore ansvarar för era backuper och att data kan
återläsas för att ni ska kunna säkerhetsställa er dagliga
verksamhet. Allt enligt överenskomna servicenivåer (SLA).
Tjänsten Backup på Kran baseras på en marknadsledande Enterpriseprodukt från Commvault. Med tjänsten
får ni tillgång till alla fördelar och funktioner med en
Enterpriselösning dock utan den kostsamma investeringen
och hanteringen.

”

Med Backup på Kran får du:
•
•
•

Lokala kopior
+
Deduplicerade kopior i Savecores datacenter
=
Snabb och enkel återläsning av objekt och virtuella maskiner med minimal trafik
över nätet

Daniel kan bli din specialist

Daniel har gedigen kunskap. Han har lång erfarenhet av högtillgänglighetslösningar och kontinuitet i system och datacenter. Daniel har jobbat
med IT sedan 1999 med virtualisering, datalagring och backup. Han jobbar globalt med kunder
och leverantörer över hela världen.

Vill du veta mer?
Daniel Brorsson
System Architect, Savecore AB
daniel@savecore.se
+46 70 375 77 09

OM VÅRA TJÄNSTER
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.

KONTAKTA OSS
Besök oss på något av våra kontor
Storgatan 26,
852 30 Sundsvall

Mässans gata 18,
402 24 Göteborg

Kontakta oss
info@savecore.se
+46 60 12 07 90
Besök gärna vår webbplats
savecore.se

