Konkreettisin
Office 365 Exchange
Backup-ratkaisu

Office 365 -tilisi sisältö on vaarassa kadota koska tahansa…
Oﬃce 365:n käyttöönotto on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina organisaatioiden
siirtyessä lokaaleista ohjelmistorajapinnoista pilvipohjaisiin palveluihin. Tietojen
katoamisen mahdollisuus esim. inhimillisten virheiden, palvelunestohyökkäysten tai
synkronointikatkosten vuoksi on kuitenkin aina olemassa.

Inhimilliset virheet

Haittaohjelmat ja ilkivalta

Oﬃce 365 on monipuolinen toimistoohjelmistotyökalu, joka mahdollistaa
dokumenttien jakamisen sekä muokkaamisen työryhmien kesken. Samalla
kuitenkin sekä tahattoman että tahallisen
vahingon riski kasvaa, sillä tieto saattaa
tuhoutua tai korruputoitua käyttäjien
toimesta. Inhimillistä virheistä johtuvien
vahinkojen ehkäisemiseksi varteenotettava
varmuuskopiointiratkaisu on ehdottomasti
tarpeellinen.

Esim. kiristyshaittaohjelman tartunta ja
leviäminen saattaa pahimmassa mahdollisessa tapauksessa johtaa tärkeiden
tietojen menetyksen myötä mittaviin
taloudellisiin vahinkoihin. Useiden
varmuuskopioiden hajautettu säilytys on
tehokkain tapa suojata tiedot erilaisten
hyökkäysten sekä virtuaalisen ilkivallan
varalta.

Katkokset pilvipalveluissa

Arkistointi ≠ Varmuuskopiointi

Asiakkaat ovat oikeutettuja huoltohyvitykseen kun Oﬃce 365:n käytettävyys
tipahtaa alle 99,9%. (tämä on yhtä kuin
31,536 sekunnin häiriöaika, ~ 9 tuntia
vuodessa tai alle tunnin kuukaudessa).
Tämä toleranssi vaikuttaa siedettävältä,
mutta kun verrataan kohdearvoa 99,999
% tyypilliseen teleoperaattorin huoltohyvityskynnykseen (315 sekunnin häiriöaika, tai ~5 minuuttia vuodessa), tai
globaalin palvelinkeskuksen (99,99999%,
häiriöaika ~3 sekuntia vuodessa), niin
palveluehto on hämmästyttävän heikko.

Oikeudenkäyntivaraus on tiettyjen Oﬃce
365 Enterprise -lisenssien arkistointiominaisuus, jonka avulla organisaatio
varmistaa tallennettavien tietojen osalta
vallitsevien lainsäädännöllisten käytänteiden noudattamisen. Käytännössä tämä
ominaisuus mahdollistaa pitkäaikaisen
säilyttämisen sellaiselle tiedolle, joka ei
ole aktiivisesti käytössä. Se ei kuitenkaan
korvaa aktiivisesti taustalla toimivaa
monipuolista nopeiden muutosten
varmuuskopiointiratkaisua, joka turvaa
tietosi Oﬃce 365 -lisenssistä riippumatta.

Säilytä Office 365 -tilisi tiedot hyödyntämällä Integralin
Backup &Restore -ratkaisun monipuolisia ominaisuuksia!

Täydellinen tai modulaarinen backup

Eliminoi haittaohjelmien riskit

Voit varmuuskopioida tilisi alta kaikki tai
ainoastaan valitut sähköpostilaatikot
muutamalla klikkauksella. Voit myös
turvata tietojasi modulaarisesti varmuuskopioimalla yksittäisiä viestejä, kalenterimerkintöjä ja tehtäviä jne.

Nopein tapa elvyttää istuntokohtainen
data esim. palveluestohyökkäyksen
jälkeen on palauttaa se varmuuskopiolta.
Säännöllinen varmuuskopiointi auttaa
haittaohjelmien tietoturvallisuudelle
aiheuttamien riskien eliminoimisessa.

Pilvestä pilveen / pilvestä lokaaliin backup

Rajoittamaton määrä varmuuskopioita

Voit hyödyntää useita turvallisuuden
tasoja varmuuskopioimalla Oﬃce 365
-tilisi sisällön sekä lokaalisti että
varmistuspalvelinkeskukseemme.

Voit määrittää Oﬃce 365 -tietosi
versiointi- sekä varmuuskopiontisäännöt
joustavasti ja säilyttää alkuperäiset
varmuuskopiot halutessasi ikuisesti.

Nopea tiedonsiirto ja synkronointi

Murtamaton 256-bittinen salaus

Nopeutta tehostavat ominaisuudet,
kuten moniajo, rinnakkaistallennus
useisiin kohteisiin, In-File Delta
-menetelmä ja konﬁguroitava pakkaustaso tekevät ratkaisustamme yhden
nopeimmista Oﬃce 365 -varmuuskopiointisovelluksista.

Sisäänrakennettu salausominaisuus
suojaa sekä datan että tiedostonimet
256-bittisellä autenttisella satunnaisavaimella. Se myös tekee varmuuskopioiden tallentamisen kolmannen
osapuolen pilvipalveluihin astetta
turvallisemmaksi.

Helppo käytettävyys

Selkeät yhteenvedot ja raportointi

Integral Backup & Restore tarjoaa
intuitiivisen ja selkeän käyttöliittymän,
jonka omaksumiseksi et tarvitse
koulutusta saati harjoittelua. Help
-nappula on ainoastaan yhden
klikkauksen päässä.

Raportointi mahdollistaa kristallinkirkkaan näkyvyyden varmuuskopiokäytänteisiin sisältäen kohde-, käyttäjä-,
varoitus-, sekä mahdolliset virhetiedot.
Raportointiominaisuuden avulla valvot
järjestelmän käyttöastetta ja kuormitusta.

Tarvittaessa asiantunteva tukipalvelumme on myös käytettävissäsi!
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