TRUSTBOX CLOUD BACKUP
Beskyt alle dine data. Betal aldrig løsepenge. Sov lettere om natten.
Trustbox Cloud Backup er en enterprise-grade direkte-til-sky backup løsning, der beskytter servere,
desktops, bærbare computere, tablets og smartphones, og alt sammen i en løsning.

Trustbox's software vurderes som den hurtigste løsning med hensyn til uploadhastigheder:
"Uovertruffen første backuphastighed og et komplet sæt af funktioner og værktøjer gør det til
det bedste valg for off-site databeskyttelse.
(Source: PC Magazine, February 2016).

Nøglefunktioner og fordele
Beskyt alle dine data

Ubegrænset versionshistorik

Med så mange bærbare computere og mobile
enheder udfordres IT folk i at beskytte de
distribuerede data. Trustbox Cloud Backup
understøtter de mest populære operativsystemer og
beskytter servere, arbejdsstationer, bærbare
computere og mobile enheder.
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Mens nogle udbydere ikke giver dig adgang til alle
tidligere gemte versioner af din fil (f.eks. Kun
versioner fra de seneste 15 dage), giver Trustbox
Cloud Backup en ubegrænset versionshistorik uden
nogle begrænsninger.

Snowden-sikker-kryptering

Trustbox Cloud Backup indeholder
Ransomwaredetektion, der proaktivt advarer dig,
når den ændrede fil tælling overstiger en
specificeret tærskelsværdi. Disse tidlige advarsler
kan begrænse mængden af skade, påført af
ransomwaren, samtidig med at fastlægge et
tidspunkt for infektion.

Stol på skyen

Vi krypterer filer med AES 256 bit kryptering, inden
de overføres via en sikker SSL (AES 256 bit) til et af
vores top-tier datacentre. Vi krypterer også dine
data ved vores datacentre. For ekstra sikkerhed og
privatliv har vi også UltrasafeMAX, en eksklusiv,
double blind krypteringsmetode, der giver dig og kun
dig adgang til dine data.

Alt et sted

Ved at sikkerhedskopiere dine filer til skyen kan du
nemt få adgang til, administrere og gendanne dine
data fra enhver enhed via vores online kunde
dashboard - Log ind fra enhver browser, endda din
tablet eller smartphone.

For mange it-organisationer er beskyttelse af
mobile enheder og bærbare computere til
fjernbrugere og filialer en stor hovedpine. Med
- dine
Trustbox Cloud Backup kan du beskytte alle
data - uanset hvor de befinder sig
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Hvordan det virker

Mass Deployment
Du kan masse installere backup agenter på
afdelingkontores, bærbare computere,
desktops og mobile enheder. Du kan endda
integrere din implementering med Active
Directory for automatisk at oprette konti.

Indstil overvågning
Opret advarsler der viser fejl, advarsler,
succeser, ubesvarede backups,
uregelmæssigheder eller enhver kombination
af disse. Proaktive advarsler sparer tid og
sikrer, at alle dine organisations data og
enheder er beskyttet.

Test at gendanne
Med Trustbox Cloud Backup kan du
gendanne filer og mapper, endda hele
billeder, på få sekunder. Med
ubegrænset test kan du endda køre så
mange testgendannelser som du vil.
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Centraliseret dashboard
forenkler databeskyttelse
på tværs af alle dine
enheder.

Beskyt blandede miljøer,
herunder fysisk og virtual data og
100 + operativsystemer
(Windows & Mac).
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Kryptering af
militærkvalitet: kryptering
i transit, kryptering i hvile.

Regulator y Compliance
Trustbox Cloud Backup er bygget for at imødekomme behovene hos virksomheder og organisationer, der håndterer følsomme
oplysninger. Proaktive regler for overholdelse af overensstemmelser sikrer, at du forbliver på forkant med potentielle datarisikoer.

HIPAA

Sarbanes-Oxley

SSAE16

(SOX)

FINRA

PCI

CJIS

Cloud Fleksibilitet
Med Trustbox Cloud Backup vælger du, hvor vi skal gemme dine data: vores sky, din sky eller en offentlig sky. Hvis du vælger at
Trustbox skal være vært for dine data, kan du vælge fra et af vores 15 globale, Tier III og Tier IV datacentre.
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Valgfrie tjenester
Exchange Granular Recovery
For mange organisationer er e-mail den første
missionskritiske applikation. Det er derfor vi tilbyder
Granular Exchange Recovery, som giver dig mulighed for
at gendanne et helt mailmiljø, en individuel postkasse
eller individuelle e-mails, vedhæftede filer eller
kalenderobjekter direkte tilbage til dit live Exchange-miljø

Bare Metal Backup & Recovery
Ud over filer og mapper, tilbyder Trustbox, en
volumenbaseret Bare Metal Backup & Recovery, som
giver dig mulighed for at genoprette en fuld
arbejdsmaskine eller VM fra bunden efter en katastrofal
fejl. Processen indebærer typisk at geninstallere
operativsystemet og softwareapplikationerne og derefter
om muligt genoprette data og indstillinger.

Understøttede systemer

Windows XP*, Vista (SP2) og op
Windows Server 2003*, 2008 (SP2) og op
Microsoft SQL Server 2008 og op
Microsoft Exchange Server 2010, 2013

Mac
OS X 10.8 og op

Linux understøttes af netværks
mapping til en pc eller en Mac

Android 2.2 og op
iOS 7.0 og op

*Nogle aktuelle funktioner understøttes ikke af dette operativsystem.

KONTAKT OS
Trustbox HQ

Regional Kontorer

Trustbox A/S
Jagtvej 113, 2200,
København N,
Danmark
Cvr: 37588822

Danmark:

+45 44 22 12 12

Sverige:

+08-12 11 12 12

BLIV PARTNER
Forøg dine overskudsprocenter, kør på reel efterspørgsel og
bedre beskyttelse af dine kunder med
Trustbox-partnerprogrammet - det ultimative partnerprogram,
der gør det muligt for vores partnere at udnytte skyen for at
udrydde nedetid samt tab af data.
Læs mere på www.trustbox.dk/partner

Om Trustbox
Trustbox giver dig nogle af de bedste Disaster Recovery og Cloud Backup-løsninger i verdenen.
Grundlagt i 2014 har firmaet som mål at give enhver organisation evnen til at komme sig fra en
katastrofe - hurtigt, nemt og effektivt. Ved at kombinere intelligent software med skyens kraft
sprænger Trustbox Disaster Recovery omkostningsbarrieren ved at fjerne kompleksiteten og
omkostningerne ved standby-infrastruktur til at genoprette operationer på minutter ved et tryk
på en knap. Trustbox giver virksomheder selvsikkerheden til at håndtere det uventede ved at
give mindre nedetid, større sikkerhed og 24/7 tilgængelighed.
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