SB
SKYLAR BACKUP

- Kopi av din PC/server, som kan startes i nettskyen ved krise

Moderne imagebackup som sikrer hele maskinen din; ikke bare dokumenter, bilder,
o.l. Hvis maskinen slutter å fungere kan den startes opp som en virtuell maskin i vår
nettsky. Og du kan fortsette der du slapp mens du venter på en ny maskin. Når den nye
er ankommet kan du gjenopprette den gamle på den nye, og fortsette som før. Trenger
du bare å gjenopprette ett enkelt dokument er det selvfølgelig også mulig.

OM SKYLAR BACKUP

Skylar Backup er en moderne og profesjonell backupløsning
rettet mot bedriftsmarkedet. Nå kan du ta imagebackup av
PCer og servere (Windows og Linux), og starte de opp som
virtuelle maskiner i nettskyen hvis en krisesituasjon skulle
oppstå. Dermed kan du fortsette som før, mens du venter på
reparasjon eller ny maskin.
Gjenoppretting av hele maskinen fra backup kan gjøres vha.
en gjenopprettingsdisk (på USB/SD-kort/CD/DVD/BD el.l).
Den gir deg en alternativ måte å starte opp maskinen på, og
starter et program som du benytter for å gjenopprette hele
PCen.
Gjenopprettingsdisken inneholder også verktøy som kan
brukes for å reparere bootsektoren og systemfiler, i tillegg til
at du kan nullstille passordet for administrator-brukeren hvis
du har glemt det.

VEIL. PRISER
Skylar Backup PC
Inkl. 50 GB diskplass:
Mnd. abonnement/PC

Skylar Backup Server
Inkl. 50 GB diskplass:
Mnd. abonnement/server

Ekstra diskplass
Pr. 100GB: Pris/GB/mnd

Etablering
Installasjon og konfigurasjon
utføres på timesbasis

Gjenoppretting

HVORFOR VELGE SKYLAR BACKUP?
•
•
•
•
•
•
•
•

Backup i nettskyen for ekstra sikkerhet utenfor dine
kontorer
Start opp maskinen din som virtuell maskin i nettskyen
ved krisesituasjoner
Gjenopprett maskinen din til samme eller annen
maskinvare
Velg bort filtyper du ikke ønsker å ta backup av
Ødelagte blokker på harddisken tas ikke backup av
Få tilgang til reparasjonsverktøy via oppstartsdisk
Velg hvilken type e-postvarsling du ønsker (suksess/
advarsler/feil)
Alt lagres innenfor Norges grenser

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

(Se også vår nettside: www.funn.no - der finner du alle våre ansattes kontaktdetaljer)

Utføres på timesbasis
Oppsigelsestid: 3 mnd.
Alle priser er oppgitt eks. mva.

