Sikker Office 365 Exchange Backup med

for Office 365

En stor del af vores kunder anvender i dag Office 365 som kontorpakke med stor succes. Mail (Outlook) har for
virksomheden fået en forretningsmæssig central rolle, som vi er 100% afhængige af kører 24/7.
Mange tænker ikke backup, når de flytter Exchange postkasser til Office 365, der som standard f.eks. kun tilbyder at
gemme slettede filer i 30 dage. Hvis mail ikke er tilgængelig eller stopper med at virke, kan det få økonomiske
konsekvenser for hele virksomheden.
Systemtech er af vores kunder blevet spurgt, om vi vil være med til at forbedre Office 365 mailsikkerheden i deres
virksomhed på grund af manglende muligheder og funktionaliteter i Office 365 med hensyn til både daglige backupog arkiveringsrutiner eller genskabelse af slettede eller korrupte data.
Som Microsoft Partner, konsulent-, hosting- og driftsvirksomhed, er vi interesseret i at gøre det bedste for vore
kunder og har derfor udviklet en Cloud Service, der nemt og automatisk kan tage backup/restore af virksomhedens
Office 365 mails. Produktet kalder vi ”BackupIQ for Office 365”.

Vi tilbyder en komplet, outsourcet backupløsning med daglig backup af Office 365 postkasser og mails.

Hvorfor BackupIQ for Office 365?

Hvordan virker det?







Der laves én fuld initial backup af hver mailboks.
Efterfølgende tages der kun backup af ændringerne.
Som standard gemmer vi dine maildata online i vores datacenter i 180 dage (det kan ændres efter behov).
Som en option, tilbyder vi muligheden for eksport af data til USB-stik eller til anden lagerenhed til
langtidsarkivering/ brandkopi i din virksomhed eller hos Systemtech i brandskab.
Den outsourcede backupløsning giver ingen administrative opgaver til din virksomhed, det kører helt
automatisk.
Er uheldet ude og du har brug for at genskabe data, kan vi hurtigt genskabe hele postkasser, foldere eller
sågar enkelte mails, kalenderaftaler, kontaktpersoner mm. Det hele kan gøres uden forstyrrelser for
brugeren.

Licenspolitik
Aftalen tegnes for minimum 12 mdr. af gangen. Tegnes aftalen for 36 mdr. gives der rabat på datamængden.
Licenserne faktureres for 3 mdr. af gangen. Licenspriserne reguleres en gang årligt og tidligst 1 år efter første
licenskøb.
Aftalen kan opsiges til udløbet af et år, ved en 12 måneders aftale, med et opsigelsesvarsel på 3 mdr. Abonnementet
fornyes automatisk i slutningen af abonnementsperioden, ved fremsendelse af faktura. Opsigelse af abonnement skal
ske skriftligt til denne e‐mailadresse: Salg@systemtech.dk.
I/du er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af
programmerne eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand uden
forudgående skriftligt samtykke af Systemtech A/S. Systemtech A/S forbeholder sig ret til helt eller delvist at
overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand. Der henvises til Systemtechs
standardleveringsbetingelser gældende for indholdet af alt materiale fra Systemtech A/S. Leveringsbetingelserne kan
læses via dette link: Leveringsbetingelser
Ønsker du yderligere informationer eller priser, så kontakt da venligst:
Systemtech A/S
Jens Verner
+45 28 95 83 82
jsv@systemtech.dk

Michael Sinding
+45 28 95 83 83
msi@systemtech.dk

Systemtech A/S er et Microsoftbaseret konsulent- og udviklingshus med fokus på uddannelses- samt energi- og forsyningssektoren. Læs mere på
www.systemtech.dk. Alle rettigheder tilhører Systemtech A/S

