SB
ENTERPRISE

SKYLAR BACKUP ENTERPRISE

Mange virksomheter har egne fysiske servere, og kjører backup til
lagringsmedier tilknyttet serverne direkte eller via lokal-nettverket.
Skulle det skje noe med serverne og/eller lagringsmediene er det svært
viktig å ha backup “offsite”. Skylar Backup Enterprise gir virksomheter
mulighet til å sende sikkerhetskopier til vårt datasenter lokalisert
innenfor Norges grenser. Det eneste man trenger er en Veeam-lisens på
serverne, og et abonnement på Skylar Backup Enterprise.

HVA ER SKYLAR BACKUP ENTERPRISE?
Skylar Backup Enterprise er basert på Veeam Cloud Connect™,
og gir virksomheter mulighet til å sende backup av servere til
nettskyen for ekstra sikkerhet og trygg lagring innenfor Norges
grenser.

PRISER

Som Skylar Backup Enterprise-kunde betaler du et månedlig
beløp pr. virtuelle maskin som tas backup av, samt et beløp for den
lagringsplassen din virksomhets backup opptar i vårt datasenter.
(Se prisliste til høyre).

Skylar Backup Enterprise

I tillegg må du ha en Veeam-lisens på de serverne som skal tas
backup av. Følgende lisenser gir mulighet for tilkobling til Skylar
Backup Enterprise: Veeam Availability Suite™, Veeam Backup &
Replication™, eller Veeam Backup Essentials™. Hvis din virksomhet
ikke har en slik lisens, kontakt oss for pristilbud på både lisens og
installasjon/oppgradering.

Opsjoner:

FORDELER
•
•
•
•

Off-site backups: Send backupdata til nettskyen gjennom en
sikker SSL-basert tilkobling, uten behov for ekstra lisenser.
Full kontroll: Gå inn i, og gjenopprett data direkte fra backupkonsollet; og kontroller hvor mye plass backupdataene opptar
i nettskyen.
Moderne backup-arkitektur: Inkrementell backup, GFS
retention-policyer, samt mulighet for WAN-optimalisering.
Ende-til-ende-kryptering: Alle data blir kryptert før de sendes
til Skylar Backup Enterprise.

ARKITEKTUR

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

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

Virt.maskin: Pris/mnd./VM
Lagringsplass: Pris/mnd./GB
Etablering: Pris/kunde

Lisens: Veeam Backup
Essentials Enterprise
Lisenskost + årlig vedlikehold
Lisens: Veeam Backup
Essentials Standard
Lisenskost + årlig vedlikehold
WAN-optimalisering
Pr. virt. maskin: Pris/mnd.
(Systemkrav: Veeam Enterprise)
Med forbehold om endringer.
Alle priser er oppgitt eks. mva.
3 mnd. oppsigelsestid.

BÅNDBREDDE
Båndbredden tilegnet Skylar
Backup Enterprise vil være
begrenset i kjernetiden (kl. 07:0020:00 på vanlige arbeidsdager).
Derfor anbefaler vi våre kunder å
kjøre backup etter kl. 20:00.

