sikkerhet

netbackup
NetBackup er en perfekt backupløsning for bedrifter. Dine
data er sikre, din backup er kryptert. Det sørger vi for!
Hva er NetBackup?
Med NetBackup tar vi backup av data på din maskinpark over nettet. Det
kan også kjøres backup hver dag av mobile enheter, f.eks. når selgere er
ute på reise i lengre perioder og har med seg sin bærbare maskin. Vi gir full
backuptjeneste i ferier, høytider og ved sykdom.
Du trenger ingen dedikerte ansatt til å passe på backup-rutinene, dere
trenger kun å kontrollere en rapport som vi leverer til dere etter hver kjørte
backup.
NetBackup har Exchange og SQL støtte, og er godkjent etter bokføringsloven. Man kan ta backup av Windows, Mac og Linux maskiner.

priser netbackup
Den totale backupmengden summeres for
alle maskiner og prisen for kvotene er:
• 1 - 5 GB:....................... 190,• 5 - 20 GB:.................... 390,• 20 - 40 GB:.................. 490,• 40 - 80 GB:.................. 650,• 80 - 120 GB:................. 890,•	Pr 100 GB over dette: ..... 790,-

Hvorfor NetBackup?

Ta backup av dine viktigste maskiner:

Besparelser

Du betaler for samlet kvote og kun 590,-

Du slipper investeringskostnader i dyre, lokale backupløsninger. Du slipper
også å bruke tid og ressurser på utførelse og kontroll av backup.

for programvare pr maskin.

Automatisering og kontroll
Backupen går til faste tider og rapport tilsendes automatisk på e-post. Vi
tar backup av dine data over nettet på en tid av døgnet hvor du ikke vil
merke det. Dette sparer deg for ustabilitet på systemet og tapt arbeidstid.
NetSolution overvåker status på alle backupjobber.
Skalerbarhet
Trenger dine data mer plass etterhvert utvider man bare abonnementet. Man
slipper å investere i ny backupløsning.

Visste du at...
...dette backupsystemet er svært godt gjennomprøvet og har flere millioner brukere på verdensbasis!

NetSolutions produkter og løsninger
IT-løsninger
NetSolution er totalleverandør av IT-plattformer og våre fokusområder er installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger til bedriftsmarkedet og det offentlige. Vi har produkter og tjenester som
skreddersys til ditt behov enten det leveres i skyen, lokalt eller begge deler.
Vi utfører rådgivning ved valg av IT-plattform, utfører prosjektledelse og står for levering, installasjon og implementering. Vi leverer hardware/utstyr og software/kommunikasjonsløsninger fra de ledende aktørene i
markedet. Våre konsulenter innehar de riktige sertifiseringer.
Vi ligger i tetposisjon når det gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

komplette forretningsløsninger
NetSolution leverer komplette forretningsløsninger for styring av din virksomhet. Begrepet omfatter
systemer for økonomi- og logistikk, serviceadminstrasjon, prosjektstyring, kundeutvikling (CRM) og
HR/lønn. Disse løsningene kan vi sy sammen med spesielle fagsystemer som din virksomhet måtte
benytte.

Dokumentløsninger
Vi tilbyr en bred portefølje, fra profesjonelle høyhastighets MFPer til svært priseffektive svart-hvitt
skrivere, fakser og skannere. Uansett hva du er ute etter, uansett størrelsen på ditt firma - vi leverer
produkter som gjør deg og dine medarbeidere enda mer effektive.
Våre produkter og tjenester gjør papirinformasjon om til digital informasjon og omvendt, og vi tilbyr
programmer for effektivisering av dokumentflyt - spar kostnader, ressurser og miljøet!

Telecom
NetSolution leverer Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, og fiber og bredbåndstjenester fra Broadnet og
Kvantel. Vi er medlem av den landsdekkende Telekjeden som er markedets sterkeste uavhengige
kjede av telecom-forhandlere. Dette sikrer deg som kunde en enklere integrasjon og innføring av de
nye teknologiene innen kommunikasjonsløsninger.
Vi har krav på oss til enhver tid å ligge helt i forkant når det gjelder kompetanse og erfaring i betjening av en teknologi i rivende utvikling. Du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan anbefale de beste telecom-løsningene til nettopp
din bedrift!

AV/Display
NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er skreddersydd for dine behov. Løsningene gir deg bl.a. mulighet til å avholde
møter og ha samordnet kommunikasjon med folk på andre lokasjoner.
I porteføljen har vi elektroniske tavler, SMART Board, til utdanning og møterom generelt, noe som
har revolusjonert måten å undervise og lære på.
Vi leverer også digital skjermkommunikasjon, også kalt ”Digital Signage”. Løsningen benyttes i dag som en intern
informasjonskanal innad i bedrifter, og i reklamesammenheng som informasjonskanal mot publikum i butikker, banker,
private og offentlige organisasjoner.
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