Infinite Cloud
Backup för
Microsoft 365

En allt-i-en backuplösning med återläsning och exporteringsfunktioner av
backuper. Med Infinite Cloud Backup kan du vara säker på att all din data i
Microsoft 365 är skyddad.
1 av 3 företag har förlorat data som lagras i molnet! Därför är säkerhetskopiering lika viktigt i molnet som i ditt lokala IT-system. En oberoende
backuplösning är bästa sättet att skydda sig mot dataförluster som
radering av dokument av misstag, IT-attacker eller ransomware, data som
oavsiktligt skrivs över eller avbrutna kontoprenumerationer.
Med Infinite Cloud Backup får du:
Obegränsad data utan extra avgifter

Obegränsad tid utan extra avgifter

Full tillgång till backup portal

Microsoft 365 med:
Exchange Online
Delade brevlådor
OneDrive
OneNote
Microsoft Teams
Sharepoint
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Teknisk specifikation

Infinite Cloud Backup för Microsoft 365

Säkerhetskopiering

Automatiska dagliga backuper från aktiveringsdagen

Backup

Tre gånger dagligen

On-Demand Backup

Kan initieras när som helst på servicenivå, påverkar inte regelbundet
schemalagda säkerhetskopieringar

Automatisk identifiering av
nya användare och SharePoint
Sajter

Kan lägga till alla nuvarande användare eller SharePoint-webbplatser
och säkerhetskopiera nya användare eller webbplatser automatiskt
(nattkörningen upptäcker status för tjänster i Microsoft 365-miljön)

Microsoft 365-licenser
som stöds

E1, E3, E5, Exchange Online 1 och 2, SharePoint 1 och 2, Business
Basic, Business Standard, Business Premium, EDU,
GOV, NPO

Datalagringstid och mängd

Inställd på obegränsad lagring som standard ”Infinite Cloud
Retention” (ICR). Ögonblicksbilder som bevaras i molnet på
obegränsad tid.

Lagringsplatser backup

Privat moln beläget i USA, EMEA, AUS, CAN (inbyggd redundans
geo replikeras inom geografisk region, ZFS-fillagring, SOC 2 typ II
granskad och inbyggd kryptering)

Retention policy

Tre gånger dagliga användarsäkerhetskopior bevaras i 30 dagar,
efter 30 dagar sparas en daglig säkerhetskopia per användare. Efter
90 dagar - en säkerhetskopia per vecka sparas per användare. Efter
1 år sparas en månatlig backup per användare.

Återläsning/restore

Till ursprungsanvändare eller ansvarig användare i originalfilformat

Hierarkisk återläsning/restore

Fil-nivå, mappnivå med kapslad hierarki och filbehörigheter intakta

Exportformat

MBOX för E-post, ICS för Kalender, VCF för kontakter, Original MSformat för OneDrive

Administrativa roller

Admin

Revisionsloggning

Tillgängligt under ”rapport” i gränssnittet
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