Move Online backup/
restore og katastrofeløsning

• Backup ut av huset til ditt datarom nr 2
• Replikker dine data direkte til Move via Veeam
CloudConnect eller via mellomlagring på egen
DataDomain
• Fast pris basert på forbruk
• Passer for bedrifter som har 5TB - 250TB med data
• Få etablert dokumentasjon på hva du gjør ved en
katastrofe/gjenopprettelse av ditt miljø
• Ingen kostnader for katastrofeberedskap før
katastrofen intreffer - kostnadseffektivt
• Hent tilbake data via nettet med din valgte
backupløsning når du ønsker
• Løsning tilpasset for: VMware, Microsoft, Citrix,
Oracle, AS/400 mm

Pris fra

kr 580,
pr TB
pr
rådata
mnd*

*Forutsetter data med 10x dedupliseringsfaktor, noe som er
under gjennomsnittet for VMware-miljøer på hardwarebasert
deduplisering som DataDomain. For Veeam-baserte data kan man
forvente ca 4-8x faktor via softwarebasert deduplisering i Veeam
mot et sett med backupdata over tid.
Kr 5.800,- per TB pr mnd for 1TB ferdig dedupliserte data.
Alle priser er eks mva.

De fleste bedrifter som har
virtualisert sine servere har en
sårbarhet i fht at mye er ”plassert
i samme kurv.” Reduser denne
sårbarheten og sikre dine data på
en kostnadseffektiv måte.
Moves konsept søker å løse 80%
av dine utfordringer til 5% av
kostnaden - noe som for de aller
fleste er en god nok løsning.
Move tilbyr deg å kopiere dine backupdata til en
sikker lokasjon 2. Vi kan gjøre dette uavhengig av
eksisterende backupsoftware. Når dine data er
kopiert til lokasjon 2 ut av eget hus, har vi dannet
basis for å kunne tilby en katastrofeløsning for
gjenoppretting av dine data. Konseptet for den
samlede verdikjenden fra backup til katastrofesikring
tar utgangspunkt i at kostnader for katastrofesikringen
først oppstår etter at katastrofen har inntruffet. På
denne måten kan vi tilby en kostnadseffektiv og ”god
nok” løsning for de aller fleste mellomstore og store
kunder.
Den enkelte kundes krav til restore og gjenoppretting
vil variere og løsningen fra Move kan tilpasses dette.
4 ENKLE STEG FREM TIL DR-LØSNING
u Vurdere dagens backup regime - eksisterende
eller ny funksjonalitet
v Definere omfang av den backup som skal ut av
eget hus til en lokasjon 2
w Dokumentere Restore av driftsmiljø. Proof of
Concept basert dokumentasjon
x Fysisk tilgang og omfang til datarom nr 2
defineres basert på Proof of Concept og ønskede
tilpasninger

Kontakt ebn@move.no for en uforpliktende samtale rundt backupløsning og katastrofeløsning av ditt driftsmiljø.
Move er et av Norges ledende kompetansemiljøer for server-, lagrings- og databaseløsninger basert
på high end UNIX/Linux, Microsoft, Citrix, VMware og Oracle. Move er sertifisert på høyeste nivå og
er Microsoft Gold Partner, Oracle Gold Partner, Veeam Platinum Partner, Citrix Gold Partner og en av 4
VMware VAC partnere i Norge. Move leverer spisskompetanse og komplekse løsninger til store private
bedrifter og offentlig virksomhet.
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