MRC Remote Backup

Prøv i 14 dage, fuld tilfredshed
eller ingen regning

Backup kører hver dag, også i
ferier og weekends

Få gratis backup af din
C5 når du er C5 kunde
med C5 abonnement
hos os

Data kommer i sikkerhed - ud
af huset
En bedre backup der kan mere
og gemmer længere

Bedre backup
– lokalt i
Nordjylland
Data kan forsvinde på et
sekund ved fejl på harddiske,
brugerfejl, brand, vandskade,
tyveri m.m. Med en god daglig
backup hos os kan data genskabes.
Det er nemt at komme i gang!
Den første backup kører typisk samme aften
eller dagen efter bestilling hos os.
Fordele
·
Automatisk backup af økonomisystem, filer
og databaser på dine servere og PC’er.
·
Backup overføres krypteret via internettet.
·
Du modtager hver dag en letforståelig dansk
backup-log pr. e-mail.
·
Du kan gå langt tilbage i tid, dag for dag og
hente en bestemt version af dine data.
·
Er der vigtige data på firmaets bærbare
PC’er og tablets? Vor løsning kan også tage
backup af disse ofte oversete enheder.
·
Backup-løsningen er dubleret og sikret mod
tyveri, vandskade, brand og el-fejl.
·
Vi understøtter alle gængse systemer inkl.
Windows, Linux, Mac, Exchange og SQL
Server, Oracle og Domino.

Din sikkerhed
·
Dine data ligger trygt hos os i Nordjylland og
ikke hos en hosting-underleverandør.
·
Dine data er dobbelt sikret: vore backupservere er dublerede og har høj sikkerhed.
·
Vi bruger verdens mest udbredte software til
online backup (Ahsay).
Gratis oprettelse - enkel i brug
Vi opretter backup-job gratis. Vi følger driften i
14 dage og viser dig hvordan du bruger backupsystemet. Menuer er danske og brugervenlige.
Man kan selv ændre backup-job og hente data
fra sin backup via vor backup-hjemmeside.
Gratis backup af C5
Når du er C5 kunde med C5 abonnement hos os
så giver vi gratis backup af C5. Har du eller
vælger du MRC Remote Backup til øvrige data så
lægger vi pladsen til C5 backup oveni UB.

Backupstørrelse
Oprettelse, gratis
1GB

Pris
0,95,-

10GB

169,-

25GB

329,-

50GB

485,-

100GB

595,-

150GB

675,-

250GB

980,-

500GB

1695,-

750GB

1995,-

1000GB

2395,-

> 1000GB

Ring

Evt. ekstra

Pris

Exchange enkelt mail, pr. adr.

10,-

SOS disk

90,-

Overvågning1

200,-

Overvågning2

800,-

Fuld Exchange og SQL backup er inkl. uden
merpris. Man kan tilkøbe backup af Exchange
enkelt-mails, også kaldet brick-level backup.
Med SOS disk leverer vi data på USB-disk ved
nedbrud i stedet for via Internettet. Hvis man
ikke selv vil læse backup-logs tilbyder vi med
Overvågning1 at læse og reagere på én backuplog pr. uge for kunden, eller Overvågning2 hvor
vi læser og reagerer på alle backup-logs.
Priser er pr. måned, ekskl. moms. Fakturering
pr. ½ år. Se salgs- og leveringsbetingelser på
www.mrc.dk

Ring 96 32 45 00 eller mail salg@mrc.dk – og bestil eller hør mere!

MRC er et team af dygtige IT-folk der leverer IT med umage. Vi er IT-totalleverandør, vi servicerer og vedligeholder og leverer komplette løsninger såvel som enkeltdele. Firmaet er etableret i 1987, vi er nordjyder, velkonsolideret og medlem
af CBC-kæden. Vore kompetencer er: server, netværk, sikkerhed, PC, print, C5 økonomi, software, hosting, overvågning, internet, web, installation, opgradering, vedligehold, undervisning og specialløsninger. Vort produktsortiment er bredt
og vi er partner med bl.a. Fujitsu, HP, IBM, Microsoft, Citrix, Cisco, Linksys, Kaspersky, Axis, Ahsay. Vi er Microsoft Dynamics C5 forhandler. Alle priser er ekskl. moms og levering. Se vores salgs- og leveringsbetingelser på www.mrc.dk

Få tryghed med backup hos os
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