Offsite-kopi
Styr på backuppen

Offsite-kopi
Vi hjælper med at beskytte jeres
vigtigste aktiv, jeres data og
systemindstillinger, med vores
sikkerhedskopiservice Offsitekopi.
Hvad koster det jeres virksomhed i timen, hvis serveren ikke
kører? Og hvor lang tid bruger I
om måneden på jeres sikkerhedskopirutine (i.e. backup)?
Det er vigtigt, at tage backup. Det
kan man gøre på mange måder og
til meget forskellige priser.

Sådan foregår backuppen
Kragh-IT tager en komplet sikkerhedskopi af hele jeres server også systemoplysninger - over på
en ekstern harddisk, som er
placeret ved serveren. Da der ikke
må arbejdes med data, når der
tages sikkerhedskopi, aftaler vi,
hvornår vi tager sikkerhedskopien. Det sker typisk om natten.

Jeres data bliver gemt på en lokal
harddisk, og derefter flyttes
kopien via internettet ud af huset
og over på vores servere. På den
måde har I sikkerhedskopien på
to fysiske adresser.
Vi kører altid med kryptering af
sikkerhedskopien, også på jeres
lokale harddiskkopi. Derfor kan
ingen få noget fornuftigt ud af at
stjæle jeres sikkerhedskopi hverken hos jer eller hos os.

Pris uanset datamængde
Offsite-kopi er prissat efter, at alle
vores kunder siger ja tak. Vi
mener nemlig, at det er den rigtige måde at lave sikkerhedskopi
på. Derfor er prisen 650,- pr.
måned uanset datamængde.
Normalt betaler man for mængden af data, man overfører. Det
kan give en usikkerhed, da man
aldrig helt ved, hvad omkostningerne bliver. Med Offsite-kopi kan
I budgettere sikkerhedskopien.

Låneudstyr
I tilfælde af nedbrud i operativsystem, harddiskfejl, tyveri,
brand m.m. kan vi opsætte låneudstyr med hele jeres server på,
så I kan arbejde fuldstændig
uforstyrret videre. Nedbrud kan
derfor begrænses til nogle få
timer i stedet for hele dage.
Med Offsite-kopi genetablerer vi
filer fra sikkerhedskopien uden
beregning.

Ved aftalens indgåelse betaler
man for sikkerhedskopiprogrammet samt for en ekstern harddisk.
Installation og opsætning af
grammet er gratis.

pro-

Prøv det gratis
Prøv Offsite-kopi gratis i 30 dage,
så I kan blive fortrolige med
metoden og systemet.

Om

Om Kragh-IT

Forhandler af hardware og software

Forskellen på Kragh-IT og mange andre IT-leverandører

Vi er faste forhandlere af:

er, at vi forebygger computerproblemer, så I ikke pludselig
står med datatab, nedetider og tab i jeres forretning.

Lenovo-computere

Faktisk tillader vores serviceaftale os ikke at tjene på fejl i

Brother-printere

jeres IT-installation.

avast! antivirus
Microsofts produkter til virksomheder

Mennesker bag
Kragh-IT ApS blev grundlagt i 2006 af Thomas Kragh, og i
dag består virksomheden af to personer med massiv
erfaring og uddannelse. Mange af Kragh-IT's kunder
betragter os som deres egen IT-afdeling, fordi det gode
samarbejde gør, at kunderne føler sig trygge.

Break-Fix
Selvom vi helst vil forebygge IT-problemer, reparerer vi
naturligvis computere og udstyr, hvis I får problemer.
Vi har igennem tiden løst mange varierende opgaver, fra
mindre fejlfindinger til hardcore teknisk fejlfinding.
Vi hjælper også andre IT-forhandlere, der har brug for
eksperthjælp til deres kunder.

Og vi kan naturligvis skaffe det hjem, som I har brug for.

