
Online backup
Optimal beskyttelse og sikkerhed

Inventio.ITs online backup 
henvender sig til dig, der ønsker 

maksimal sikkerhed, performance 
og stabilitet i forbindelse med din 

virksomheds backup rutiner. 

Driftsikkert servermiljø
Din virksomheds data overføres krypteret og kompri-
meres til vores redundante og driftsikre servermiljø, 
der alene er sammensat af HP kvalitetskomponenter. 
Du slipper for at vedligeholde, og kan bruge tiden på 
værdibringede arbejde i stedet. 

Derfor bør du vælge Online Backup  
hos Inventio.IT
•  Data går ikke tabt ved brand, tyveri, vandskade  
   el. lign.
•  Økonomisk attraktiv løsning. Ingen vedligeholdelse 
   og ingen arbejdstimer - dette klarer vi.
•  Tidsbesparende i forhold til at bruge bånd/hard- 
   diske og backup på server.
•  Outsourcing af backup-funktionen varetages af 
   vores specialister
•  Ingen afhængighed af nøglepersoner ved ferie, 
   sygdom eller kursus.
•  Backup tages hver dag og gemmes, efter behov. 
   Du får en statusrapport på e-mail hver dag.
•  Mister du dine data, kan de nemt og hurtigt  
   genskabes. 
•  Ingen afhængighed af nøglepersoner ved ferie  
   eller sygdom.
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  5GB        Kr. 120,-   pr. md.

Priser på Online Backup

  10GB        Kr. 160,-   pr. md.
  15GB        Kr. 200,-   pr. md.
   20GB        Kr. 260,-   pr. md. 
   25GB        Kr. 300,-   pr. md.
  30GB        Kr. 360,-    pr. md.
  50GB        Kr. 400,-    pr. md.
  75GB        Kr. 500,-   pr. md.
  100GB       Kr. 600,-   pr. md.
  150GB       Kr. 800,-   pr. md.
   250GB    Kr. 1.000,-   pr. md. 
  500GB    Kr. 1.600,-    pr. md. 

Sikkerheden er i top
•  SSL og 128-bit kryptering
•  IP-adresse begrænsning
•  Personligt login til Online Backup
•  Alene HP udstyr i redundante servermiljøer

Strenge krav til sikkerhed
•  24 timers overvågning
•  Køle/Brandsikret serverrum
•  Nødstrøm
•  1000 mbit/s Ethernet tilslutning
•  Adgangskontrol på alle døre i driftscentret

Hør mere - kontakt Inventio.IT på 
telefon: 70 26 98 99 eller e-mail: info@inventio.it.

Uafhængig af platform
Med Online Backup hos Inventio.IT er du uafhængig af bestemte platforme. 
Det betyder, at vores service kan køre på alle styresystemer og databaser. 

  Oprettelse Kr. 1.000,-
        1.000GB    Kr. 2.600,-   pr. md.


