I T - P A R T N E R

• Betala endast för data du
aktivt väljer att spara
• Katastrofsäkrad data
• Support ingår
• Vi tar hand om dina backuper

Infront BaaS
Med Infront Backup as a Service (BaaS) kan du fokusera på din kärnverksamhet genom att låta oss hantera din backup och restore på ett säkert sätt.
Med Infront BaaS säkerställer du att dina system och servrar är skyddade från dataförlust. Din
affärskritiska information finns säkert förvarat hos oss och om något oväntat skulle inträffa får du
omedelbar hjälp av våra experter som snabbt påbörjar en process för att återställa allt till sitt ursprung.

Exempel på innehåll i BaaS

Kontroll på dina kostnader
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Med Infront BaaS får du enkelt kontroll över
dina kostnader då du får en OPEX-baserad
kostnad istället för CAPEX. På så sätt kan
du enkelt fördela specifika kostnader per
system, avdelning eller gruppering.

Behovsanalys för just din miljö
Lokal replika av backupen hos dig
Backup över internet eller fiber
Olika retention-tider på olika system
Lokal komprimering/deduplicering

Växande datamängd

Tryggt och säkert

Ett företags datavolym växer i genomsnitt
mellan ca 50-70 % varje år. Denna information måste självfallet hanteras och skyddas.
Istället för att du ska lägga tid på att hantera dina backuper kan du agera beställare
mot Infronts helpdesk via mail eller telefon.
Antingen hjälper vi dig på traven eller så tar
vi hand om hela ärendet och levererar en
rapport på utförd aktivitet utformat efter
dina önskemål och förväntningar.

Infront BaaS är baserad på beprövad, marknadsledande teknologi för att kunna säkerställa att backup-tjänsten är stabil, pålitlig
och enkel att implementera. Allt drivs i vårt
säkerhetsklassificerade datacenter i Stockholm som du är välkommen att besöka.
Under hela avtalstiden finns våra supporttekniker till ert förfogande.

Infront IT-Partner

•

Hammarby Allé 93

•

08-410 690 30

•

www.infrontitpartner.se

•

info@infrontitpartner.se

