ÅRLIG KONTROL AF DIT BACKUP SYSTEM
Står du selv for din backup...
Skal du selv kontrollere at backuppen bliver kørt...
og backuppen den tager, rent faktisk fungere...

Vi har lavet løsningerne
der gør arbejdet for dig
Hvornår har du sidst tjekket at din backup kører som den skal
Det er ikke nok at have markedets bedste backup løsning hvis der ikke er kontrol med at den er
i orden. Når din NAS laver arbejdet for dig, helt automatisk, så kan man nemt glemme stadig at
tjekke op på om alt er som det skal være. Ligger dine vigtige data det rigtige sted, eller er de
måske blevet flyttet og kommer derfor ikke med i backupjobbet.

Overvågning af NAS system

NAS ONLINE

Du får en e-mail hver gang din backup har kørt, men det kræver at den er tændt og har
forbindelse. Er maskinen nede eller har den oplevet en fejl, så vil den ikke give besked
til dig om fejl.
Med denne løsning holder vi øje med at maskinen er tændt og den reagere på input.

Pris pr. år

kr. 250,-

Periodisk gennemgang af backup og NAS diske

Vi kommer til dig inden for de valgte perioder, tjekker dine NAS diske og deres backupstatus.
Det gennemgås om, der er taget backup af de ting du forventer og om der skal laves ændringer i opsætning eller filer. Ligger dine
data der bliver sikkerhedskopieret f.eks det rigtige sted...

Du kan vælge forskellige intervaller af kontrol
•
•
•

3 måneder, her får du 30 % rabat på timerne.
6 måneder, her får du 25 % rabat på timerne.
12 måneder, her får du 15% rabat på timerne.
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service og sikkerhed du kan stole på
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