
I samarbejde med to kompetente og anerkendte partnere 
Commvault og Hewlett Packard Enterprise (HPE) har vi 
bygget et koncept, hvor du får det bedste fra 3 verdener. 
Nemlig backup software fra Commvault på prisvindende 
servere fra HPE og vores Managed Backup-løsning 
Backup-as-a-Service (BaaS). 

Fra 36 kr. per VM/md.
Inklusive alle licenser, software og hardware samt installation, 
overvågning og alarmering.
HPE industristandardserver – HPE ProLiant og Apollo.
Verdens sikreste servere med Silicon Root of Trust-
funktionalitet.

Backup  
in a Box

Backup in a Box simplificerer og automatiserer backup 
og databeskyttelse på tværs af infrastrukturen

Overvågning og 
rapportering
Overvågning og administration af 
din backupløsning.

Beskyttelse af alle data
Backup in a Box kan beskytte 
alle virksomhedens data, uanset 
placering.

Kontrol og overblik
Realtids-overvågning, kunstig 
intelligens og restore på sekunder 
eller minutter.



Cyberangreb og andre 
ondsindede handlinger
Virksomheder kan gøre meget for at beskytte sig mod, 
at data bliver ramt af ransomware. Men hvad nu hvis 
katastrofen alligevel rammer, og alle jeres data bliver 
krypteret? Et af de mest effektive våben, når ransomware 
og anden malware er kommet ind ad bagdøren, er at have 
et korrekt løsningsdesign, samt en effektiv strategi for 
håndtering af backup baseret på best practises. 

34% af alle virksomheder, der rammes af malware, bruger 
mere end en uge på at genskabe adgang til deres data, 
hvilket hænger dårligt sammen med nutidens lave tolerance 
for nedetid. Ifølge statistikken vil 93% af de virksomheder, 
der rammes af en større datakatastrofe, have indstillet 
virksomheden inden for et år.

Få en effektiv 
backupløsning

Kontrol og overblik

I en infrastruktur i kontinuerlig forandring er det vigtigt 
at opretholde kontrollen og overblikket over data for at 
sikre virksomhedens tilgængelighed nu og i fremtiden. 
Backup in a Box simplificerer den måde, vi tænker på 
backup og databeskyttelse, og effektiviserer strategien 
helt fra implementering til de daglige opgaver – både nu 
og i fremtiden. 

I samarbejdet mellem Danoffice IT, HPE og Commvault 
har vi lagt vægt på at simplificere infrastrukturen samt 
give bedre visibilitet og kontrol over data ved at benytte 
innovativ teknologi og synergieffekt mellem vores 
ekspertområder. Både HPE og Commvault har i flere 
år været anerkendt som førende på markedet, og en af 
de unikke differentiatorer ved begge teknologier er de 
gennemarbejdede algoritmer i softwaren. 

Backup in a Box giver følgende fordele:

	■ Færdigt backupkoncept, som er let at implementere 

	■ Optimeret performance  

	■ Kunstig intelligens til både real time overvågning 
af hardware, software og backup – der giver 
proaktiv monitorering og alarmering, anbefalinger 
og rådgivning på tværs af hele løsningen, så 
både hardware, data og workloads har optimal 
tilgængelighed 

	■ En simpel platform til fuld beskyttelse af alle dine 
data, uanset om workload er drevet fysisk, virtuelt, på 
kanten af netværket, cloud- eller O365-baserede data 

	■ Verdens mest sikre server til databeskyttelse

Beskyttelse af alle data uanset placering

Backup in a Box kan beskytte alle virksomhedens 
data, uanset placering. Med vores samlede koncept 
sikres data, uanset om de driftes på en fysisk, 
virtualiseret infrastruktur, i hybride workloads, på 
kanten af netværket eller i op til flere clouds. Backup 

For at opretholde tilgængeligheden og forkorte 
recovery-processen, når det gælder, skal du vælge 
en backupløsning der kan: 

	■ Beskytte alle virksomhedens data,  
uanset placering 

	■ Sikre at backupdata er valide, så de kan restores 

	■ Lave realtids-overvågning med kunstig  
intelligens for anormale mønstre 

	■ Restore på sekunder eller minutter  
i stedet for timer 

	■ Give simpel visibilitet på tværs af spredte data



Med Backup in a Box 
opnås markedets bedste 
og mest omfattende 
databeskyttelsesløsning:

	■ Beskyttelse af alle data uanset placering  

	■ Beskyttelse af din backup mod  
malware og ransomware 

	■ Visibilitet over alle virksomhedens  
spredte data 

	■ Kunstig intelligens som monitorerer for 
anormaliteter såsom angreb, andre  
risici for datatab samt hardwarefejl m.m. 

	■ Overblik over om dine data er inficerede 

	■ Automatisk test af dine backupdata  

	■ Restore på sekunder eller minutter  
i stedet for timer 

	■ Kontrol over dine data  

	■ Begrænsning af adgang til 
sikkerhedskopiering 

	■ Eliminering af muligheden for at slette  
data, uanset om det drejer sig om en 
ondsindet eller utilsigtet handling

in a Box håndterer truslerne og sørger for, at data er 
tilgængelige, når der er brug for det. Hvad enten der 
er tale om at sikre, at backupdata er valide, eller om at 
man har været offer for et af de øgede antal malware- 
eller ransomware-angreb.

Administration, overvågning 
og rapportering

Danoffice IT har mere end 30 års erfaring i at rådgive 
og levere forretningskritiske it-løsninger både lokalt og 
globalt. Vi har gennem mere end 10 år opsamlet viden 
i håndtering af både backup- og recovery-strategier. 
Vi hjælper med alt fra migrering af data til ny platform, 
implementering, overvågning og rapportering. 

Vi overvåger og administrerer allerede flere 
virksomheders backupløsning, så de får frigivet 
værdifuld tid til mere forretningsudviklende opgaver. 
Nogle virksomheder kan klare en nedetid på flere 
dage, mens andre er mere sårbare overfor nedsat 
tilgængelighed. Vi hjælper med at opretholde 
tilgængeligheden til systemerne inden for de rammer, 
der er aftalt og vægtet.
 
Ved hjælp af løbende statusrapportering kan vi 
kontinuerligt vise tilstanden på backupsystemet, samt 
hvordan vi løbende har testet og sikret data. Således 
kan du både stole på, at der er en kopi af data – og 
endnu vigtigere, at det er muligt at genskabe dem,  
når behovet opstår. 

Vi har gennem mere end 
10 år opsamlet viden i 
håndtering af både backup- 
og recovery-strategier
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Backuppen sikrer, at dine data og 
dermed dit forretningsgrundlag kan 
overleve et nedbrud af hvilken som helst 
form. Alt for mange virksomheder er 
bukket under eller har mistet kritiske 
data ved uforudsigelige nedbrud og 
angreb. En solid backupstrategi baseret 
på en 3-2-1 regel, som sikrer dine data 
i enhver form for katastrofe, hvorvidt 
der er tale om ransomware-angreb, 
hardwarefejl eller totalt nedbrud af 
datacenteret.  

For at beskytte virksomhedens data 
optimalt skal du have: 

	■ 3 kopier af virksomhedens data, hvoraf 

	■ 2 kopier gemmes lokalt, men på  
forskellige lokationer 

	■ 1 kopi gemmes off-site 

Nogle virksomheder kan ved at 
benytte deres filialkontorer leve op til 
ovenstående tommelfingerregel, mens 

andre virksomheder ikke har mulighed 
for at have en tilgængelig kopi off-site. 
Hos Danoffice IT har vi to datacentre 
med komplet redundans, hvor vi tilbyder 
at kunne hoste hele eller dele af en 
backupløsning. 

Backup in a Box er resultatet af et stærkt 
partnerskab mellem Danoffice IT, HPE og 
Commvault. Konceptet giver i høj grad 
fleksibilitet og frihed til at få skræddersyet 
en backupløsning, der passer til netop din 
virksomhed. 

3-2-1 – optimal 
backupstrategi

3
2
1

3 kopier gemmes af 
virksomhedens data

2 kopier gemmes lokalt,  
men på forskellige lokationer

1 kopi gemmes  
off-site


