
Hosted Desktop
Online adgang til dit skrivebord

Med Inventio.IT’s professionelle 
hostingmiljø, kan du drage fordele 
af; lave omkostninger, nyeste soft-
wareversioner, stabilitet og sikker-
heden for at dine data og netværk 
er optimalt beskyttet og overvåget.

Med Hosted Desktop kan I slukke 
for jeres servere
Jeres medarbejdere logger på Hosted 
Desktop enten via SMS login eller via 
en lokal installeret Citrix klient. Når 
I tilgår programmerne fra jeres skri-
vebord via vores servere, reduceres 
kravene til jeres arbejdsstationer. I 
har altså online adgang til de vigtige 
programmer, såsom Word, Excel, Out-
look, SharePoint etc. 

Jeres data gemmes centralt, og er 
med i vores daglige backup og anti-
virus scanning. Det betyder, at jeres 
data er sikret på den bedst tænkelige 
måde. 
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Fordelene ved Hosted Desktop

• Altid nyeste version af software

• Overskueligt IT-budget

• Fast pris pr. medarbejder

• Stor fleksibilitet

• Høj sikkerhed

• Høj oppetid

• Stor skalerbarhed

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

Backup beskrivelse
Inventio.IT kører backup på alle interne servere. Der 
bliver taget backup hver dag af alt jeres data. Vi gen-
danner data, der er slettet eller forsvundet. Hver nat 
tages der backup af alt, som ligger på vores servere. 
Dette indebærer bl.a. mails, kontaktpersoner, dokumen-
ter, billeder, Microsoft Dynamics C5 og NAV oplysninger 
osv.
Hvis du har et dokument eller økonomiprogram åbent, 
på det tidspunkt der køres backup, vil der blive taget 
backup af dette fra sidste gang du gemte det. Du kan 
altså arbejde imens der køres backup. 
Virksomheder der arbejder på virtuelle servere får også 
taget backup af data. Der bliver også taget backup af 
de virtuelle servere, når der sker ændringer på disse. 
Hver 15. minut tages der backup af SQL-databaser til 
en separat disk. Disse diske tages med i nattens backup.  
Backup bliver hver nat kopieret til en anden lokalitet. 

Sikkerhed
Driften af Hosted Desktop foregår i Danmark i vores 
specialindrettede serverrum, som er tyverisikret og 
udstyret med brandhæmmende anlæg. Serverrum-
met er udstyret med den nyeste netværksteknologi.
Alle servere er strømsvigtsikrede med UPS og nød-
strømsgenerator.
Serverne overvåges 24 timer i døgnet, hvilket sikrer 
en oppetid på over 99,5%. 

Hvor lang tid tilbage gemmes der backup af data?
Der findes backup af hver dag - 2 uger tilbage. Ugebackup gemmes i 6 uger.  

Månedsbackup gemmes i et år. 


