Produktblad Online Backup

Online Backup
Vad är det värt i tid och pengar för att
säkerställa att din dators ovärderliga
information inte går förlorad?
Det finns inga enkla svar. Men den dagen
datorn är borta eller har havererat är
risken stor att du gärna skulle betala det
minst det tiodubbla för att få tillbaka
informationen.

Enkel installation
Installationen är klar på ett par minuter.
Därefter arbetar programvaran i det tysta.
Inget engagemang behövs från din sida.
Riktig Online- synkintervall var 15 min
Din dator synkar över filerna med ett
intervall av 15 minuter. D.v.s. Det material
du önskar återställa är ”säkrat” om olyckan
är framme. Hade du kört en ”vanlig”
backup-lösning (ej Riktig) hade du med
största sannolikhet förlorat hela dagens
arbete då backuptjänster vanligtvis tar
backup 1 ggr/dygn nattetid.
Dessutom är din backup lagrad i Sverige.
Offline
I klientprogrammet finns även stöd för att
göra backup till en lokalt ansluten USBhårddisk.
Versionshantering
Efter första synkroniseringen känner
systemet av vilka filer som förändras på
din dator. Dessa överförs kontinuerligt
och automatiskt till din backup.
Återställningsfunktionen har datumval.
Du hittar naturligtvis den senaste, men
även äldre versioner av dina dokument.
Webbgränssnitt
Som komplettering av klientprogramvaran
finns ett inloggningsskyddat webbgränsnitt
via en vanlig webbläsare. Här bläddrar du
bland dina filer och laddar ner dessa till
den dator du sitter vid. Detta kan även
vara ett smidigt sätt för dig att komma åt
dina filer från en annan dator.

Bandbredd
Backupen utför kompression och kryptering
innan filerna överförs (med både bytedifferentiell och inkrementell överföring).
Vi har därmed maximerat överföringshastigheten och samtidigt minimerat
datamängden som ska överföras. Klienten
har även en möjlighet till strypningsfunktion för överföringshastigheten. Detta
ger er möjlighet att minimera inverkan för
de andra datorernas Internettrafik.
Säkerhet
All information krypteras till 448bitar,
vilket motsvarar samma säkerhetsnivå
som banker har idag.
SSL-kryptering vid överföring samt via
webbgränssnitt.
Övrig säkerhetsinformation gällande våra
tjänster eller vår datahall hittar du här:
www.nwi.se/om-nwi.aspx
Pris och utrymme.
Startkostnad
500:Månadskostnad per dator
150:Ink 40 GB okomprimerad utrymme.
Vilket kan motsvara upp till 80 GB
beroende på vilken typ av filer som ska
överföras.
Multiplattform
Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003
Klienten finns i både 32 eller 64 bitar
Linux Operativ 2.6 Series Kernel
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6
Solaris 10
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