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RCS’ Remote Backup giver jeres virksomhed en sikker og effektiv backup løsning via 
Internettet. I kan således trygt overlade ansvaret for databackup til os, og derved 
undgå at miste forretningskritiske data samtidig med, at I slipper for bekymringer, 
om backuppen nu også virker. 

Kravet til en sikker og effektiv backupløsning ligger naturligt i forlængelse af stigen-
de datamængder fra jeres ERP-, forretnings- og mailsystemer, der efterhånden også 
fungerer som dokumenthåndterings- og arkiveringssystemer for forretningskritiske 
data. 

Spar tid og ressourcer
I sparer unødige ressourcer på at indkøbe, vedligeholde og drive jeres egen back-
upløsning ved at outsource til RCS.

Sådan virker det
Remote Backup foregår via Internettet, hvor data på aftalte tidspunkter overføres til 
RCS’ driftscenter.

Backuppen foregår helt automatisk, 
og du er fri for at tænke på båndru-
tiner og opbevaring af virksomhedens 
backupmedier. 
Glem alt om bånd og cd’er, og glem alt 
om at holde styr på, hvad der er gemt 
hvorhenne og hvornår. Du slipper 
også for bekymringer om mediefejl, 
slidte bånd og bånd, der løber fulde.

Vi passer på dine data som var det 
guld - bogstavelig talt Jeres backup 
data opbevares i Athenas hosting-
center i den tidligere Nationalbank i 
Odense.
Langt under jorden, forskanset bag 
en halv meter tyk jerndør, ligger dine 
data trygt beskyttet mod både brand 
og strømnedbrud.

Remote Backup

Fordele
 » Fuldautomatisk backup af filbaseret 

data, C5, XAL, Navision, Axapta, SQL, 
Exchange, Lotus Notes m.fl.

 » Der bliver automatisk taget backup 
af dine data - hver dag!

 » Dine data krypteres selvfølgelig - og 
kan derfor kun læses af din virksom-
hed

 » Du modtager dagligt en statusmail - 
så du kan sove trygt om natten.

 » Skulle uheldet være ude - så er det er 
nemt og hurtigt at genskabe data og 
I kan komme videre med arbejdet

 » Dine data er sikret i et professionelt 
datacenter - i et bombesikkert rum 
under jorden i Nationalbankens tid-
ligere pengedepot i Odense
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Fordele
 » Dine data er beskyttet mod brand og-

strømnedbrud
 » Løsningen er skalerbar og kan til-

passes store såvel som små virksom-
heder

 » Som en ekstra sikring udlæses back-
updata dagligt på bånd, som opbev-
ares på en anden fysisk lokation

Vi opbevarer data i to fysisk adskilte serverlokationer. Alle processer og rutiner 
overvåges, og dagligt modtager du en status e-mail med detaljeret information om 
det seneste døgns dataoverførsel.

Restore - hurtigt og let
Skulle uheldet være ude og du får 
brug for at hente dine data retur fra 
vores backuplager, så sker det ved 
hjælp af få klik med musen.

Du udvælger blot den eller de filer, du 
ønsker at genskabe, klikker på “re-
store” - og dine data er på vej retur til 
dig. Nedbrud behøver ikke at betyde 
store tab for din virksomhed!

Hurtig og nem installation
Vores teknikere installerer den nødvendige software på virksomhedens server(e). 
Herefter foretager vi en fuldstændig backup af alle relevante filer og mapper til 
RCS’ Remote Backup system, og herefter er backuppen i drift. Fremefter tager vi 
kun backup ad de ændringer, der sker. Du modtager herefter dagligt en e-mail med 
oplysninger om den seneste backup. 
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Automatisk kontrol af backuppens brugbarhed .

At tage backup af virksomhedens forretningskritiske data er en selvfølgelighed;
men det er først, når der er behov for at genindlæse systemdata efter nedbrud
eller datatab, at backuppen skal bestå sin prøve.

Det er derfor naturligt, at man som dataansvarlig med fast interval eller “engang
imellem” foretager en test af data og systemsoftware med henblik på en kontrol
af backuppens validitet.

RCS tilbyder en løsning, der automa- tiserer dette, således at virksomheden
med fast interval får en statusrapport, der beskriver om backup data kan gen-
indlæses og benyttes i produktions- miljøet. 

Hvis backup-grundlaget er brugbart vil recoveryserveren indeholde en levende
kopi af data og systemer svarende til produktionsmiljøet, og den dataansvarlige
får en rapport om dette tilsendt.

Den dataansvarlige får derfor dels en 
vurdering af sammenhæng mellem 
systemog backupdata, ligesom det 
vil være nemmere at give en præcis 
melding om, hvornår et system vil 
være køreklart igen efter dataned-
brud. 

Vi passer på dine data som var det 
guld - bogstavelig talt!
Jeres backupdata opbevares i 
RCS hostingcenter i den tidligere 
Nationalbank i Odense. Langt un-
der jorden, forskanset bag en halv 
meter tyk jerndør, ligger dine data 
trygt beskyttet mod både brand og 
strømnedbrud.

Disaster Recovery


