CloudBackup
Hvordan virker det?
CloudBackup har en enkel agent som installeres på server/klient. De lokale filene sammenlignes med data
som allerede finnes på backup server. Avansert delta-analyse avgjør hva som er endret slik at det kun er
blokker med endret data som overføres til BOOS CLOUDsys sine CloudBackup servere i Microsoft Azure.
Restore utføres enten fra installert klient, eller fra en web browser.
Sterk kryptering Data er alltid sikret med kryptering
som foregår før data oversendes. Hver kunde har sin
egen unike krypteringsnøkkel som sikrer mot data
kommer på avveie.

Arkivering Fleksibelt oppsett av hvor lang tid backup
skal bevares. Fra noen få dager, helt opp til flere år.

Fleksibelt oppsett Velg selv når og hvor ofte
backup skal utføres. Backup som er tilpasset det
enkelte behov.

Lokal kopi Mulighet for å lagre lokal kopi til USB disk.
Få ekstra sikkerhet med både ekstern lagring, samt
rask lokal restore.

Tilpasset kompresjon Velg den optimale
kompresjonsgrad for nettopp dine systemer.
Kompresjon av backup data sparer plass,
båndbredde og penger

Støtte for flere OS Støtte for Windows, Linux og
MAC. Agent har både klient og server versjon.

Sikkerhet og data integritet

Backupdata blir lagret i Microsoft sin Azure datasentral som oppfyller strenge krav til sertifisering og revisjon (ta
kontakt for spesifisering av ISO sertifiseringer). Backup lagret i Microsoft Azure er kryptert to ganger. Først med
en kundespesifikk kryptering lokalt på server, så en system kryptering før lagring til disk.
Avanserte CRC algoritmer i backup software kjøres regelmessig og sikrer at data alltid er konsistent
Støtte for de mest
brukte OS, databaser
og mailsystemer

Fleksibel prismodell Backup av en server med inntil 100GB data koster kr 700 pr måned inkludert daglig
overvåking og oppfølging. Vi har mange prismodeller og volumrabatter. Ta kontakt for tilbud!

Ta kontakt med BOOS CLOUDsys
post@boos.no / +47 55 52 50 80

Microsoft Azure

