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den f.eks. sker i frokostpausen, eller når du forlader kontoret. Vi kan også sætte systemet op til selv
at slukke din PC når backupen er udført.
Dine backup data
overføres via internettet til til et professionelt backup center

Der er ikke tale om de data du har registreret i dit
Brandsoft system, da disse data allerede i dag er
omfattet af en lignende backup. Der er derimod
tale om alle de andre data du måtte have på din
egen PC. Det kan f.eks. være e-mail og adresser,
dokumenter og billeder der er gemt på maskinen.

PRISER:
Prisen for backup afregnes årligt og er afhængig
af om der er tale om en server eller en arbejdsplads, og er naturligvis også afhængig af datamængden. Priserne fremgår af oversigten herunder, der er tale om de årlige omkostninger excl.
moms.
Kr. 2.400,- pr. server pr. år, inkl. 10 GB

Fjernbackup via internet gør det muligt let og hurtigt at få etableret en sikker backup løsning.
Data kopieres via internettet til et centralt backup
center, hvor de opbevares under yderst sikre
forhold.

Når du på et tidspunkt får brug for at genskabe en
eller flere filer fra backup systemet, kan Brandsoft
via vores fjernsupport også hjælpe med denne
opgave.

Kr. 1.200,- pr. PC pr. år, inkl. 10 GB

Centrets data kopieres løbende
til et andet sikret center. De to
centre deler ingen komponenter og kan fungere uafhængigt
af hinanden.

Såfremt man har mere end 10 GB data, tilkøbes
yderligere plads for kr. 600,00 pr. ekstra 10 GB
Brandsoft foretager installation enten på stedet
eller via fjernsupport, installationen afregnes efter
den forbrugte tid samt evt. kørsel.
VILKÅR:
En server defineres som en PC med delte harddiske, mens en PC er en almindelig arbejdsplads
uden delte harddiske.

Dine data bliver sikkerhedskopieret i flere versioner, det betyder at du f.eks. kan genskabe et dokument med det indhold det havde før du foretog den
seneste rettelse.
Du kan vælge at lade backupløsningen lave en total
kopi af hele indholdet på din maskine, eller du kan
vælge hvilke bestemte områder og biblioteker du
ønsker kopi af.

Det er let selv at følge med i hvilke filer der er
omfattet af backup via det medfølgende software,
desuden kan systemet automatisk levere en daglig
mail med status for den seneste backup.

Du kan til enhver tid selv starte backup proceduren, eller du kan vælge at tidsindstille backupen, så

Brandsoft er naturligvis behjælpelig med installation og opsætning af backuprutinen.

Brandsoft installerer løsningen på din maskine
således der tages backup af de filer der aftales.

up af de rigtige filer og områder på harddisken.
Backupsystemet leverer efter ønske en daglig email rapport over forløbet af den foretagne backup.
I forbindelse med backupløsningen vil der blive
fremsendt en oversigt over de vilkår der gælder
for løsningen. Disse vilkår vil også til enhver tid
fremgå af vores hjemmeside www.brandsoft.dk
under punktet produkter, fjernbackup.
Aftalen tegnes for et år af gangen med afregning d.
1/1 der dækker hele året.
Aftaler der indgås i løbet af året afregnes forholdsmæssigt frem til næste 1/1.
En ny aftale er uopsigelig de første 12 måneder, og
kan herefter opsiges med 3 måneders varsel.

Vil du mere om hvordan du kan komme i gang med
at bruge fjernbackup, er du meget velkommen til at
kontakte os.
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Brandsoft sørger for at backupprogrammet kan
aflevere backup data gennem en evt. firewall.
Det er kundens ansvar at sikre ,at der tages back-

Kvalitet og kompetence, din vej til sikkerhed

