GlobalConnect:
databeskyttelse, -backup og -restore
Ved at outsource din virksomheds backup til GlobalConnect frigøres værdifuld medarbejdertid og
du undgår daglige bekymringer omkring tab af vitale data på samtlige platforme. Vi kan tilbyde
løsninger der giver:
• Sikring af virksomhedens data i fysiske og dri!ssikre miljøer
• Enkle og automatiserede processer omkring daglige backup rutiner
• Revisionsgodkendte datacentre og backupsystemer via ISAE 3402
• Enkelt, dri!sikkert og brugervenligt interface til administration af backup
• To geografisk adskilte lokationer til virksomhedens data

?

Skal jeg bruge tid på vedligehold af en backup løsning?

?

Har jeg de rigtige backup
rutiner og procedure
implementeret?

Backup af data er en væsentlig opgave i de fleste
virksomheder og dermed også en stor udfordring for
mange IT ansvarlige, fordi fejl, tab og nedetid kan have
fatale konsekvenser. At drive en forsvarlig backup
internt kræver både tid og investeringer, fordi løsninger
skal vælges, indkøbes og vedligeholdes og dette stjæler
mandetimer fra enhver IT afdeling, som kunne være
brugt mere lønsomt og bedre forretningsdrivende.
Med en samlet løsning fra GlobalConnect slipper
du for bekymringer, frigør medarbejdere og opnår
konstant overblik over, hvordan dine backupdata
har det via daglige rapporter og vores brugervenlige
administrationsinterface. Du skal ikke længere bruge
tid på vedligehold eller bekymre dig om du har de
rigtige rutiner og procedurer, hvorvidt du kan genskabe
data, hvis de slettes eller forsvinder, samt hvilke
konsekvenser det måtte have for virksomheden.

?

Kan jeg genskabe virksomhedens data, hvis data slettes
eller forsvinder?

?

Hvor lang tid er virksomheden
nede, hvis vi rammes af et
nedbrud?

GlobalConnect anvender den markedsledende platform
IBM Spectrum Protect, hvilket giver adgang til den
bedst tænkelige Backup og Restore med ren disk til
disk løsning samt adgang til disaster site, hvis det
primære backup site skulle blive utilgængeligt. Denne
løsning dækker hele spektret af installationer lige
fra den bærbare PC til komplekse miljøer med mange
servere og store datamængder. Løsningen opfylder
yderligere kravene til to-center drift, hvor alle data
ligger fysisk adskilt fra virksomhedens egne og kan
replikeres til yderligere lokationer. Og den opfylder
revisorernes krav til it-sikkerhed ved outsourcing via
erklæring efter standarden ISAE 3402.
Et samarbejde med GlobalConnect rummer mulighed
for yderligere services i form af virtuelle servere,
virtuel storage samt managed services og det vil
sikre virksomhedens fokus på den primære drift og,
ikke mindst, en rolig nattesøvn for de ansvarlige
medarbejdere.

Tekniske data
Detailtegning af mulige løsninger og add-ons.
• Mulighed for lokal kopi, til ekstra hurtigt backup og restore.
• Mobil backup og restore, ved f.eks. første fulde backup eller ved et disaster restore.
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Supporterede workloads
IBM Spectrum Protect

Microsoft Windows, Exchange, SQL Server

ISAE 3402 revisionsgodkendt

Linux X86, Linux on Power

Webportal til brugeradministration

Solaris X86, Solaris SPARC

Disk til disk backup system

MAC OSX

VMware integration

SAP, SAP HANA

Microsoft HyperV integration

AIX

Agenter til applikationer

Oracle

Deduplikering

IBM Domino, Informix

Kryptering af data

IBM DB2, DB2 PureScale

Garanteret høj oppetid

HP-UX

Mulighed for mobil backup og restore

VMware

Mulighed for lokal kopi for hurtig restore

Microsoft HyperV
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