
the online backup company

OBC Online Backup Box®

OBC Online Backup Box® er en hybridløsning som sikrer bedrifter det beste fra to backup-verdener. Løsningen 

inneholder en liten, men avansert backupserver med kontinuerlig replikering av data til OBC Datasenter. Slik finnes 

det alltid en kopi av selskapets data lagret lokalt for ekstra rask restore, samtidig som man er godt sikret ved for 

eksempel brann, tyveri eller naturkatastrofer. OBC Online Backup Box® inkluderer alle bedriftens servere, laptoper, 

avdelingskontorer og mobile enheter i én og samme løsning.

Sikkerhetskopieringen skjer automatisk, hver dag eller natt, til angitt tidspunkt. Alle nye og 

endrede filer overføres da kryptert til OBCs datasentre på to lokasjoner. Bedriften velger 

en egen krypteringsnøkkel. Ingen andre har tilgang til denne – hvilket betyr at heller ingen 

andre vil kunne få tilgang til dataene det tas backup av.

Våre datasentre har redundant strøm med UPS, dieselaggregat som backup, 

brannslukkingssystem med gass og omfattende sikkerhets- og overvåknings- tjenester. Alle 

data replikeres løpende mellom to datasentre for maksimal sikkerhet.

Med denne løsningen har man automatisk og transparent versjonshåndtering og historikk på 

alle filer og databaser. Dette innebærer at man har mulighet til å gjenopprette alle tidligere 

versjoner av filer eller databaser – uten at lagringsbehovet øker. Med OBC Online Backup 

Box® betaler man en fast pris hver måned – ingen uforutsette kostnader. Hardware er også 

inkludert i denne prisen. Løsningen er skalerbar slik at det ikke vil være nødvendig med 

investeringer i nytt utstyr etter hvert som bedriftens lagringsbehov øker.

Har du behov for vår assistanse, kontakt OBC Support via telefon, live chat, e-post eller 

fjernhjelp. All support fra The Online Backup Company er inkludert i tjenesten.  

Våre supportarbeidere har bred erfaring, kort responstid og høy servicegrad.  

Kundesenteret er åpent alle hverdager mellom klokken 08 – 17. I tillegg kan dere ved 

nødstilfeller kontakte vår vakttelefon 24/7 – 365 dager i året.

Sikkerhet

Produktark

Skalerbar løsning & versjonshåndtering

Support

Nøkkelfunksjoner:

✓ Komplett backupløsning for små og mellomstore bedrifter

✓ Sikker lagring i OBC datasenter på to lokasjoner

✓ 24/7 -beredskap

✓ Over 4000 norske bedriftskunder - se referanser på www.obcn.no/referanser



Item Level Restore-funksjonalitet for e-post  

og SharePoint

Vi støtter Item Level Restore for Exchange, MS Outlook, 

Lotus Notes/Domino og GroupWise, samt Item Level 

Restore av Microsoft Sharepoint.

Med funksjonen Item Level Backup for Microsoft/ Lotus, 

kan du gjenopprette enkeltelementer som e-post, 

kalenderoppføringer, kontakter, notater m.m. Om ett eller 

flere elementer slettes feilaktig, eller forsvinner hos en 

bruker, gjenopprettes det direkte til databasen med OBC 

Online Backup- software som er installert hos kunde. 

Dette er svært tidsbesparende ettersom det ikke vil være 

nødvendig å gjenopprette hele databasen.

Med Item Level Restore av Microsoft SharePoint, kan 

man gjenopprette enkeltelementer direkte til SharePoint-

databasen.

Agentløs arkitektur med deduplisering for hele 

bedriftens miljø

OBC tilbyr en komplett løsning for alle servere, 

workstations, laptops, programmer og mobile enheter.

✓ Data deduplisering og komprimering  

✓ Continuous Data Protection (CDP)

✓ Automatisk online backup

✓ Avansert retention policy

System Support

OBC Image Backup®

OBC Image Backup® skaper en eksakt kopi av serverens 

system ved angitte tidspunkter. Ved systemkrasj, 

datakorrupsjon eller totalt datahavari sørger OBC Image 

Backup® for at hele systemet kan startes opp innen få 

timer - med riktig konfigurasjon, enten på original eller ny 

hardware. Se separat produktblad på OBC Image Backup®.

Ta kontakt med din IT-leverandør for en uforpliktende samtale!

Lexington BA-HR Lusparken Arkitekter Norsafe

onlinebackupcompany.no/referanser 

✓ VMware

✓ XenServer

✓ Hyper-V

✓ MS Sharepoint  

✓ MS Exchange

✓ MS Outlook

✓ MS SQL Server 

✓ SAP

✓ Android Tablets

✓ Oracle

✓ DB2

✓ PostgreSQL 

✓ Sybase

✓ Lotus Notes

and Domino 

✓ GroupWise

✓ MySQL

✓ Smartphones

✓ Windows

✓ Linux

✓ Unix

✓ AIX

✓ Novell

✓ Mac OS X

✓ System i

/Power 6

✓ Apple iOS 4/5

the online backup companywww.onlinebackupcompany.no   •   Telefon 815 00 180

Skandinavias ledende leverandør av 

sikkerhetskopiering og beredskapsløsninger. 

OBC Online Backup Box®


