DATAHOLVI

Entä jos tietokoneesi rikkoutuisi tänään?
Monet eivät tule ajatelleeksi, että tärkeät
tiedot eivät välttämättä ole tallessa
missään.
Erityisesti pienissä yrityksissä firman tärkeät
tiedot ovat usein yhden käyttäjän koneella, jota
ei joko ole varmistettu lainkaan tai viimeisestä
varmistuksesta voi olla jo aikaa. Laiterikko,
inhimillinen erehdys tai vaikkapa kannettavan
koneen katoaminen voivat olla erittäin vakavia
ongelmia. Silti nämä tilanteet ovat valitettavan
yleisiä.

Voisiko sinulle käydä näin?
Entä jos tietokone rikkoutuisi juuri nyt? Ovatko
tärkeät tarjouksesi, sopimuksesi, tuote-esittelysi,
sähköpostisi oikeasti jossakin tallessa ja oikeasti
palautettavissa?
Kauanko konerikosta toipuminen kestää? Kenties
koneesi on vain mennyt sekaisin ja se täytyy asentaa
uudestaan. Perinteisesti uudelleenasennus kestää yhden
työpäivän. Entä jos koneesi voitaisiin palauttaa siten,
että uudelleenasennusta ei tarvitsekaan tehdä?
Mitä jos palvelinkin tuhoutui tulipalossa? Onko
ainoastaan data varmuuskopioitu toiseen palotilaan?
Paljonko tuhoutuneen palvelimen korvaaminen maksaa
ja onko se edes mahdollista?

Tuoteperhe:
DATAHOLVI -palvelulla tietokoneesi vain määrityt
asiakirjat ja sähköpostit kopioidaan Internetin yli
salattuna holviimme. Koska käyttämämme edistynyt
tekniikka varmuuskopioi vain muuttuneet tiedot ei
varmuuskopiointi "tuki" tietokonettasi. Varmuuskopiointi
tapahtuu huomaamattomasti taustalla.

"75% yrityksitä
pitää tiedon
menettämistä
suurimpana
yksittäisenä
riskitekijänä"

Tukikomppania tarjoaa tähän ongelmaan
ratkaisun. DATAHOLVI on palvelu, joka varmistaa,
että koneesi tiedot ovat aina tallessa.
Ongelmatilanteessa tietosi voidaan aina palauttaa,
olipa sitten kyseessä täydellinen laiterikko tai se
yksi asiakirja, joka poistettiin vahingossa.
DATAHOLVI soveltuu erittäin hyvin pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin, joissa ei ole järkevää tai
mahdollista toteuttaa talon sisäistä
varmistusratkaisua. Tukikomppania toimittaa,
asentaa ja ylläpitää DATAHOLVIN® puolestasi
koneille.

DATAHOLVI PRO -palvelussa asiakirjojen ja
sähköpostien lisäksi varmistetaan käyttöjärjestelmä,
ohjelmat ja asetukset - kaikki. Automaattinen, jatkuva
varmuuskopiointi vain muuttuneille tiedoille.
Kiintolevyn rikkoutuessa palvelumme mahdollistaa
koko koneen täydellisen palauttamisen uuteen
tietokoneeseen.
DATAHOLVI ULTIMATE SERVER varmistaa
levykuvapohjaisesti ja täysin automaattisesti koko
Windows-palvelimen. Saat palotilan ulkopuolisen
täydellisen varmuuskopion datan lisäksi myös mm.
Acticve Directory:sta, Exchange:sta ja SQL:sta.

Dataholvi varmuuskopiointi
toimii ilman VPN-yhteyttä –
pelkkä Internetyhteys riittää”

Ominaisuuksia:
Asiakkaalta ei vaadita teknistä osaamista me hoidamme kaiken puolestasi. Asiantuntijamme
auttaa sinua valitsemaan oikean tuotteen ja
asentaa sen oikeaoppisesti.
Tilaa ja unohda. Kun palvelu on tilattu voit
rentoutua. Me hoidamme kartoituksen ja
käyttöönoton. Sen jälkeen kaikki tapahtuu
automaattisesti. Me valvomme, että palvelu toimii
- sinä saat halutessasi kuukausittaisen raportin.
Vain muuttuneet tiedot
varmuuskopioidaan. Olipa valintasi mikä
tahansa DATAHOLVI -tuote voit olla varma, että
turhaa tietoa ei siirretä. Näin koneesi ja
Internetyhteytesi ei "tukkeudu"
varmuuskopioinnista.

myynti@tukikomppania.fi

VPN:ää tai paluurimuutoksia ei tarvita.
DATAHOLVI-palvelumme toimii
tietokoneeseen asennetun agentin avulla joka
"puskee" varmuuskopion holviimme
tietoturvallisen SSL-yhteyden yli..
PRO ja ULTIMATE tuotteissa käytämme
CA ARCserve® -ohjelmistoja jotka ovat alan
johtavia tuotteita. Tarjoamme vain parasta muu ei meille riitä.

DATAHOLVI ominaisuudet

Kuvaus

Dokumenttien ja tiedostojen kopiointi

Automaattinen ja jatkuva varmuuskopiointi kansioille ja
tiedostoille.

Muuttuneiden tiedostojen varmuuskopointi

Vain muuttuneet tiedostot siirretään ja siten tietokone ja
Internetyhteys eivät kuormitu.

Salattu tiedonsiirto ja VPN-tarve

Agentti siirtää varmuuskopion SSL-salatun yhteyden yli
holviin ilman tarvetta rakentaa VPN.

Outlook Express ja Office Outlook

Outlookin sähköpostit, merkinnät ja tiedot ovat vastaavassa
kansiorakenteessa kuin itse outlookissa ja
jokainen tapahtuma on oma tiedostonsa (jolloin ne voidaan
palauttaa yksitellen). Jokainen outlook –
tiedosto on pakattu ja kryptattu.
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2003, 2008,
Windows Small Business Server 2003,2008 ja 2011

Tuetut käyttöjärjestelmät

http://www.Tukikomppania.fi

Varmuuskopiointi kun Internetyhteys ei ole
käytettävissä jää odottavaan tilaan. Tietokone
pitää kuitenkin kirjaa kaikesta muuttuneesta
datasta ja heti kun Internetyhteys on käytettävissä
alkaa varmuuskopio siirtymään holviimme.

Lisäominaisuudet

Kuvaus

DATAHOLVI PRO
Työasemille ja palvelimille

”Bare-Metal” teknologian ansiosta ohjelma mahdollistaa
käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston palauttamista
asetuksineen uudelle laitteistolle jopa muutamassa
tunnissa jolloin vältytään turhilta kustannuksilta ja
lisenssien menettämiseltä.

DATAHOLVI ULTIMATE SERVER
Vain palvelimille

Fyysisen ja virtualisen palvelimen varmistusratkaisu joka
sisältää mm. nopean varmistuksen, pikapalautuksen ja
minimoidun levytilatarpeen arkistointi varten.
Microsoft SQL tuki, Microsoft Exchange ”Granular mailbox
Recovery”-teknologia mahdollistaa yksittäisen sähköpostin
ja liitetiedoston palauttamisen ilman että joutuu
palauttamaan ”koko Exchange Storage”

8x5 ja Premium-tason loppuasiakastuki
Dataholvi Pro ja Ultimate Server

Asiantuntijamme ovat aina käytettävissä
normaalitoimistoaikana ja tilanteen tarittaessa myös muina
aikoina

010 3965 100
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Hanki Dataholvi työasemille ja palvelimille!

