Det är mycket som kan hända, som innebär att du förlorar viktiga filer på din
dator. Virus, hårddiskkrasch eller stöld är bara några exempel på vad som kan
hända. Därför är det viktigt att ha en fungerande rutin för säkerhetskopiering.
Med SmartBackup får du en helautomatisk och säker lösning för säkerhetskopiering av dina filer.

SmartBackup är en tjänst för säkerhetskopiering
via Internet. Din backup lagras på servrar i två
toppmoderna datahallar, utrustade för att klara
affärskritisk drift (stöldskydd samt redundans i
bland annat internetanslutning och strömförsörjning).

öppna dina filer. Själva överföringen till vårt
backupsystem sker via en säker anslutning (så kallad SSL) och bygger på samma teknik som de
svenska internetbankerna använder sig av.

Säkerheten är en mycket viktig faktor för oss, därför har vi valt en lösning som innebär att dina filer
i alla lägen är kraftigt krypterade.
Dina filer krypteras med en unik krypteringsnyckel
innan dina filer överförs till vårt backupsystem.
Denna nyckel krävs för att kunna återskapa dina
filer. Du väljer själv hur denna krypteringsnyckel
skall se ut, och du är därmed den enda som kan

SmartBackup fungerar med alla operativsystem,
och med alla former av Internetanslutningar.
(Vi rekommenderar dock någon form av bredband, t.ex en ADSL-uppkoppling)

Våra paket
Därför ska du välja SmartBackup!

Här är några av våra paket. Fler alternativ samt
tillvalstjänster finner du på vår hemsida.
Lagringsutrymme:
Klienter/användare:
Startavgift:
Månadsavgift:
Avtalsperiod:

2.000 MB
1 st
395 kr
120 kr
12 månader

5.000 MB
1 st
395 kr
190 kr
12 månader

Priser angivna exkl. moms

Tveksam? Testa gratis i 30 dagar!
För att göra det enklare för dig att bilda dig en
uppfattning om SmartBackup erbjuder vi dig att
testa systemet helt gratis i 30 dagar.
Detta är ett perfekt sätt för dig att bekanta dig
med våra tjänster innan du bestämmer dig för om
du vill köpa dem.
Beställ din demo idag, besök

www.smartbackup.se

Du får en backuplösning, som innebär att
du alltid har aktuella kopior på dina filer om
något skulle hända med din dator.

z

Dina filer lagras i två toppmoderna datahallar, vilket innebär att dina filer är säkra
oavsett vad som händer med din dator (stöld,
brand, o.s.v.)

z

Högsta säkerhet tack vare kraftfull kryptering och lagring i två separata datahallar.
Uppfyller exempelvis revisors krav på säkerhetkopiering.

z

Ingen onödig administration - systemet är
helt automatiskt. Du behöver bara installera,
sen sköter SmartBackup resten.

z

Du spar både tid och pengar jämfört med
en traditionell bandbackup.

z
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