Supracom
Online Back-up
Waarom

Supracom introduceert een nieuwe
dienst die uw praktijk zekerheid
biedt en ú het leven makkelijker
maakt: Supracom Online back-up.
Een dienst die uw gegevens
365 dagen per jaar veilig stelt.

ondernemingen zijn er allerlei systemen

U staat niet graag voor verrassingen en

waardoor het maken van back-ups minder

heeft dus een brandverzekering, een

ingewikkeld is. Voor kleinere bedrijven

diefstalverzekering en een verzekering

waren dergelijke faciliteiten nog te duur,

tegen autoschade afgesloten. Maar heeft u

maar gelukkig is er nu een betaalbare

er wel eens aan gedacht dat het verlies

methode!

van bedrijfsgegevens vaak een grotere
financiële schade oplevert dan een ongeluk
of inbraak? Uw praktijkgegevens zijn

Hoe het werkt

essentieel en moeten goed beschermd
worden.

Via Supracom Online back-up wordt er op
de achtergrond, zonder dat u het merkt,

Natuurlijk zorgt u nu al voor het veilig-

dagelijks een back-up van uw gegevens

stellen van uw gegevens. U, of uw

gemaakt. Deze backup wordt via een

systeembeheerder, maakt geregeld

versleutelde verbinding verzonden naar

back-ups. En die bergt u buiten het bedrijf

ons datacentrum. Automatisch, zonder

op. Behoorlijk omslachtig! Voor grote

dat u er ook maar iets voor hoeft te doen.

Voordelen
• Veiligheid
Uw back-ups worden volledig versleuteld
opgeslagen en via een beveiligde
verbinding verzonden naar ons datacentrum in Amsterdam. Alleen u beschikt
over de benodigde codes om de gegevens
te ontsleutelen. Zelfs Supracom is niet in
staat om uw gegevens te lezen.
• Controle

• Gemak

• Uitstekende prijs-prestatieverhouding

De back-up van uw gegevens vindt

Supracom Online back-up is beschikbaar

automatisch plaats, zonder dat u er aan

vanaf 4 35,– per maand. Hiervoor krijgt u

hoeft te denken. U hoeft nooit meer

20 gigabyte schijfruimte op onze servers.

Iedere dag ontvangt u een uitgebreid

tapes te wisselen of ze mee naar huis te

rapport per e-mail. U weet dus altijd of

nemen. Het herstellen van de gegevens is

uw back-up is gelukt zonder ingewik-

gemakkelijker dan ooit. U zet precies de

kelde software te openen op uw server.

gegevens terug die u nodig heeft, op

Ook als de back-up om wat voor reden

welke computer u maar wilt en waar ook

Om gebruik te maken van onze online

niet is gemaakt, wordt u door ons

ter wereld.

back-up moet u beschikken over een

systeem op de hoogte gebracht.

Wat heeft u nodig?

breedband-verbinding met een uploadsnelheid (upstream) van minimaal 512 Kbps.

• Compleet
De software die u bij het abonnement

Starten met de Supracom Online back-up is

Supracom Online back-up maakt

ontvangt, beschikt standaard over zeer

eenvoudig. Surf naar de Supracom website

meerdere versies van uw gegevens.

uitgebreide mogelijkheden. Hiermee

en meldt u online aan.

U beschikt niet alleen over de gegevens

kunt u speciale toepassingen zoals

van de laatste back-up, gisteren, maar

Exchange en Microsoft SQL-Server

ook over die van eergisteren of vorige

meenemen in de back-up. Bij andere

week. Pas als u het afgesproken quotum

softwareleveranciers betaalt u al snel

overschrijdt, worden de oudste versies

honderden euro’s voor deze functio-

van uw bestanden overschreven.

naliteit!

• Zekerheid

Maak gratis kennis!
Wij maken het u gemakkelijk om kennis te
maken met de voordelen die Supracom Online
back-up u biedt. Meldt u aan op de website en
maak een maand lang gratis kennis met onze
veilige en betrouwbare back-up software
(max. 500 MB gegevens).
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