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En undersøgelse viser, at 48% af
alle virksomheder har mistet e-mail
på grund af en teknisk fejl, og 48%
har oplevet afbrydelser samt indkomsttab på grund af mang-lende
tilgængelighed af e-mails.
Kilde: LEGATO Systems
Datatab pga. manglende backup
fandt sted hos omkring hver tiende
myndighed.

Gem alle e-mails
i 10 år!
Med backupFence kan jeres virksomhed få real-time backup af både ind- og
udgående e-mails. Dette betyder, at hvis der skulle ske en fejl på jeres mailserver,
eller egne backup-rutiner fejler, mærker virksomheden ingen form for datatab.
Gem e-mails så længe I vil!
Det er meget forskelligt, hvor lang tid en virksomhed ønsker at gemme deres emails. Derfor kan I, hos Comendo A/S, selv bestemme hvor lang tid jeres e-mails
skal arkiveres - 3 år, 7 år, 10 år eller længere!
En medarbejder sletter en vigtig e-mail, hvad gør I?
BackupFence kan også benyttes i det tilfælde, at en medarbejder er kommet til
at slette en e-mail, som skulle bruges alligevel. I logger blot ind i jeres Security
Center og gensender den slettede e-mail - det er nemt!

Kilde: Danmarks Statistik 2006
E-mail compliance
Et engelsk ord, som flere og flere it-administratorer har stiftet bekendtskab med,
er “Compliance“. Forskellige offentlige og visse private organisationer er begyndt at opsætte krav til virksomhedernes brug af e-mail. Der bliver f.eks. sat
krav til, hvor mange år tilbage man gemmer sine e-mails. Med backupFence kan
jeres virksomhed blive “Compliant“, om det så er kravene fra U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC), Sarbanes-Oxley eller en tredie organisation, I skal
overholde.
Comendo Security Center
I Comendo Security Center har I adgang til relevante oplysninger om jeres arkiverede e-mails samt til at frigive og videresende e-mails fra backup. Adgangen til
Security Center er naturligvis krypteret, og I har adgang til alle de andre sikkerheds services/produkter, som I har hos Comendo A/S.
Kan vi bruge det til vores mailserver?
BackupFence kan bruges af alle virksomheder og til alle typer mailservere, uanset
hvilken serversoftware man bruger.

Prøv det i 14 dage!
Den bedste måde at se fordelene
ved backupFence er ved at prøve
det. Derfor tilbyder vi jeres virksomhed at teste backupFence gratis i 14 dage.
Ring på tlf.: 7025 2223
- og hør hvordan.

Det er nemt!
• Vi sørger for opsætning
• Vi sørger for al vedligeholdelse
• Vi sørger for administration af licenser
• Vi sørger for, at I altid nemt kan hente jeres backup

Backup er ikke altid backup
Mange virksomheder har før i tiden været afhængige af backup på
bånd, og mindst ligeså mange kender til de problemer, der ligger i
at bruge de almindelige magnetbånd. På samme måde som kassettebånd kan der forekomme båndsalat og mange andre fejl på denne
type medier, da mediet er meget skrøbeligt.

Nålen i høstakken
Ved traditionel båndbackup kan det være som at lede efter en nål i en
høstak, hvis man vil finde en enkelt e-mail, som tilfældigvis er blevet
væk. De fleste virksomheder genetablerer gårsdagens backup og leder
efterfølgende efter e-mailen. Med backupFence kan man søge efter
den e-mail man ønsker og genetablere kun den ene e-mail.

Efter et kritisk nedbrud på systemet sidder enhver it-chef og håber på,
at den seneste backup virker, og man kan genetablere systemet, som
om intet var hændt. Desværre virker det ikke altid, og mange virksomheder sikkerhedstester slet ikke deres backup. I en amerikansk undersøgelse, lavet af Search Security TechTarget, har 100 ud af 500 adspurgte virksomheder, svarende til 20%, haft fejl i deres båndbackup.
Comendo A/S bruger et af de største og mest avancerede SAN disksystemer, der findes på markedet i dag. På den måde undgår vi velkendte problemer med de gammeldags magnetbånd såsom:
•
•
•
•
•
•

AFSENDER

INTERNETTET

MODTAGER

Stor investering i udstyr
Besvær med afdelinger i andre lande
Ved flere afdelinger skal mere personale uddannes
Problemer med at gemme bånd i flere år
Ved indlæsning af traditionel båndbackup fejler 20%
Risiko for backupvinduer i større virksomheder.

Backup af backup’en
Selv det bedste system kan fejle, og derfor har vi backup af backup’en.
Et tilsvarende SAN diskbaseret backupsystem er placeret i vores andet
datacenter, og der gemmer vi en sekundær backup.

Features
•

Live “Realtime” backup af alle indgående og udgående e-mails.
På den måde undgås de såkaldte backupvinduer, hvor der
arbejdes mens der tages backup - og man derved skaber data,
der ikke bliver taget backup af.

•

I får dansksproget support af vores professionelle teknikere
både via telefon og e-mails.

•

I tilfælde af tekniske problemer har vi teknikere, der døgnet
rundt overvåger denne service og hurtigt udbedrer eventuelle
fejl.

•

I vælger selv hvor lang tid jeres data skal lagres - i 1, 5, 10 år eller
mere! Derved er det nemmere at imødekomme de stigende krav
fra offentlige instanser eller at overholde eventuelle Compliance
procedurer.

•

Der er mulighed for at levere jeres e-mails til alternativ IPadresse/mailserver. Derved kan I hurtigt komme til at modtage
e-mails igen på en sekundær mailserver, hvis I har nedbrud på
jeres primære mailserver.

•

Backup servicen afvikles i vores avancerede fibernetværk,
der har mere end 5 Gbits kapacitet fordelt på tre topsikrede
datacentre.

•

Krypteret transport ved gennemgang af e-mails i backup - så
ingen kan læse jeres e-mails utilsigtet.

•

Vi har en primær og en sekundær backup af jeres e-mails backup af backup om man vil.

•

I får adgang til jeres eget online sikkerhedscenter, hvor I blandt
andet kan administrere jeres backup, uanset hvor I befinder jer.

•

Når I skal finde frem til en eller flere e-mails, kan I søge i emne,
modtagelsesdato og tid, afsender og modtager.

•

Servicen er kompatibel med alle typer mailservere og kan derfor
bruges af alle virksomheder.

•

I jeres online sikkerhedscenter kan I hele tiden se, hvor meget
plads i Megabytes/Gigabytes I bruger på backup.

•

I har mulighed for at hente backup segmenteret efter en bestemt
modtager eller en bestemt afsender. Dette er specielt nyttigt,
hvis en medarbejder “kommer til” at slette alle sin e-mails, og
de skal genskabes.

www.comendo.com

