Din datasikkerhed
er vigtig

Remote Backup

Løbende backup af dine værdifulde data
betyder, at du kan sove trygt om natten.
EDB Guiden holder et vågent øje med dit system.
Få styr på firmaets vigtige data
og lad trygt os om at håndtere backup-rutinerne. Vi har
investe-ret i et verdens mest
udbredte og stabile backupsystemer og håndterer i dag en
række virksomheders backup.
Vi står 100% for driften af
backupsystemet, som foretages
over krypterede linier. Vi kontrollerer de daglige kørselsrapporter af hvert backupjob.
Hele backupsystemet afvikles
på eget anlæg, og gemmer/
replikerer alle data på 2 lokationer i midtjylland.

Generel information:

Læg dine
IT-opgaver
over til os!
Som standard sætter vi dit nye
backupsystem op med 28
dages historik. Det vil sige,
at vi kan gå for eksempel 14
dage tilbage og gendanne et
regneark, som det så ud den
dag.

Så slip for byrden og få
taget backup HVER dag!!

1. Fri diskplads
2. Historik 28 dage (Kan ændres).
3. Såfremt det ønskes kan vi - uden beregning - stå for kontrol af
		 den daglige rapport.
4. Data sendes krypteret.

Der understøttes følgende:

Windows Server 2003, 2008,
2012
Microsoft Exchange System
Microsoft Exchange Mailbox
niveau
Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Express/My SQL
Oracle Database Server
Lotus Domino
Lotus Notes
Microsoft Windows Virtualization
VMware VM Backup

Priser:

Engangsydelse

Månedlig ydelse

Server 1

Installation pr. server kr. 500,- Backup

kr. 400,-

Server 2-? Installation pr. server kr. 250,- Backup pr. stk. kr. 100,PC 1

Installation pr. pc

kr. 500,- Backup

kr. 250,-

PC 2-?

Installation pr. pc

kr. 250,- Backup pr. stk. kr. 50,-

Hos EDB Guiden lægger
vi stor vægt på kvalitet,
service og ikke mindst
tillidsforholdet mellem Jer
og os.
Siden den spæde start
i ´96, hvor der blev
fokuseret på reparationer af pc’er er der
sket meget, i det vi i dag
beskæftiger os med hele
spektret indenfor IT.
Vi leverer f.eks. totalløsninger indenfor generel
IT-drift:

•
•
•
•
•
•
•
•

C5
Remote Backup
Hosting
Hotline
Rådgivning
Reparationer
Webdesign
Salg etc.

Alle kunder kan forvente
det samme høje niveau
af service uanset deres
størrelse.

Vi ser frem til at løse
Jeres IT-opgaver.

Alle priser er excl. moms.
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