NetNordic smart backup
for Microsoft 365

Når det gjelder interessen for offentlige sky, har det
å ta steget til Microsofts 365 vært enkelt for mange
norske bedrifter. Fordelene ved ikke
å ikke drifte sin egen infrastruktur for Exchange,
sammen med å kunne bruke tilleggstjenester som
OneDrive, Sharepoint og Teams gjør valget åpenbart
for mange.
Microsoft har noen grunnleggende innebygde
løsninger for databeskyttelse i Microsoft 365, men tar
ikke ansvar for dataene dine, og tilbyr heller ikke en
defin-ert SLA for kortsiktig og langsiktig
datalagringskrav, om data skulle gå tapt eller bli
kompromittert.
Å beskytte Microsoft 365 data er alltid ditt ansvar som
kunde, og NetNordic har sammen med Cohesity derfor etablert en kraftig og omfattende
sikkerhetskopier-ings- og datahåndteringsløsning for
Microsft 365. Vi gjør det enkelt og effektivt å beskytte
Exchange Online, OneDrive, Sharepoint og Teams * på
en skalerbar måte, enten til ditt eget datasenter eller
til NetNordic Smart Cloud. Denne løsningen gir ITteamet full
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mulighet til å kontrollere sikkerhetskopierings- og
gjenopprettingsprosesser, samtidig som risikoen mot
menneskelige feil, løsepenger og andre typer trusler
reduseres ved å beskytte dataene dine lokalt eller i
skyen.
Som standard har Microsft 365 et sikkerhetsnivå i papirkurven som lett kan tømmes av brukeren, i tillegg
lagres slettede gjenstander i papirkurven i 14 dager.
Hvis du sletter brukere og deres data, forblir dataene
i opptil 30 dager og deretter forsvinner de. Dette kan
være alvorlig hvis viktig informasjon som e-post eller
dokumenter ikke kan gjenopprettes etter at brukeren
har blitt slettet.

Forbedre Microsft 365 sikkerhetskopiering og Datahåndtering
I flere tiår har norske bedrifter hatt strenge regler
for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av alle
typer data, inkludert Microsoft Exchange, Lotus
Notes, etc.
I forbindelse med overgangen til Microsft 365 har mange
mistet kontrollen over backup og datahåndtering eller så
tenker en at Microsoft håndterer dette på en forsvarlig måte.
Dessverre er virkeligheten en annen, og du er ansvarlig for
alle data lagret i Microsft 365 og lover om datahåndtering.

RASK SIKKERHETSKOPIERING
Strøm raske sikkerhetskopier med Cohesitys unike
parallellisering.

AUTOMASJON
Policy basert automatisk beskyttelse for alle nye epostinnbokser, filer eller mapper i Office365.

Enkelhet: Finn og beskytt Microsft 365-data automatisk.
Ved å definere bedriftens SLAer og policyer for backup vil
man enkelt kunne spare tid på håndtering av backup av
Microsft 365-data. Disse policyene blir koblet til
sikkerhetskopi-ering av epost, OneDrive, Sharepoint eller
Teams *.
Søkbarhet: Cohesity indekserer alle metadata på sikkerhetskopier uavhengig av Microsft 365-applikasjon, noe som
gjør alle data enkle og søkbare. Dette gir rask
gjenoppretting ved behov.
Automatisering: Lage raske standardiserte og
automatiserte policyer med spesifikke SLAer for å
Spare tid på backup håndtering.
Fleksibilitet: Support og støtte er tilgjengelig for å utvide
policyer med flere alternative gjenopprettingsmetoder støtte
unike eller regulatoriske krav. Regler kan omfatte gjenopprettingstid og / eller gjenopprettingspunkt (RTO / RPO).
Effektivitet: Beskytt nye brukere sin epost, filer og mapper
opprettet i Microsoft 365 automatisk. Bruk bare et enkelt
tekst-strengbasert søk for å beskytte epost og andre filer
knyttet til en gitt bruker.
Valgfrihet: Gjenopprett elementer til opprinnelige plassering eller, hvis ønskelig, til en annen Microsoft 365-bruker.
Muligheten til å gjenopprette til en annen Office365-forekomst (leietaker) eller til skybasert lagring fungerer også.
Sikkerhet: Forenkle deteksjon og bekjempelse av cyberangrep med detaljert direkte gjenoppretting og muligheten
til å søke etter spesifikke e-post eller filer i henhold til ulike
metadatafelt. Styrket datakontroll og tilsyn med forbedret
synlighet og sporbarhet for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

INKREMENTELL FOR ALLTID
Møt SLA-ene dine og reduser unødvendige ressurser med
raske trinnvise sikkerhetskopier for alltid. Cohesitys kraftige
sikkerhetskopierings- og datahåndteringsfunksjoner gir deg
avanserte muligheter og fordeler for å beskytte Microsft
365-dataene dine med enkelhet og minimal administrasjon.

Mer enn halvparten av alle bedrifter og organisasjoner bruker Microsft 365 og flytter også andre applikasjoner fra sitt eget
datasenter til skybaserte tjenester. Ta gjerne kontakt med oss i NetNordic, så vil vi fortelle deg mer om hvordan du raskt
og enkelt kan beskytte dataene dine i Microsoft 365 og like enkelt gjøre rask og granulær gjenoppretting når det er
nødvendig.
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Quote fra kunde!

NetNordic SmartCloud

Hosted Microsoft 365 Epost backup
For å være helt trygg når du beskytter Microsft 365 fra
skader eller datafeil, lagres det en kopi i Netnordics
redundante norske datasentre som er kopi beskyttet og
uavhengig av Microsoft 365.
NetNordic SmartCloud som vi kaller det, håndterer hver
kunde separat og gir sikker tilgang ved å bare gi tilgang til
de personer i bedriften som tildeles rettigheter. Data lagret
i NetNordic SmartCloud plattform er fullt søkbar med rask
respons, hvor du kan søke etter eks. GDPR-informasjon,
ansatte som har sluttet, kontonummer, navn, dokumenter,
versjoner eller en valgfri syntaks. Unntaket er krypterte data
der bare filnavnet blir søkbart.
Hvis du vil ha din egen DR-kopi, kan den for eks. legges på
egen lagring eller lagring hos en Public skyleverandør (f.eks.
Azure, Amazon eller Google)
Netnordic garanterer tilgjengeligheten og oppetiden på
plattformen. Løsningen vil også bli kontinuerlig oppgradert,
utvidet, pacthet og vedlikeholdt. Normalt gjøres dette uten
nedetid.
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Du som kunde er ansvarlig for endringer i
sikkerhetskopieringspolitikken,legge til og / eller slette
brukere, og hvilke data du vil sikkerhetskopiere.
Hvis du ønsker løpende driftsassistanse, kan vi selvfølgelig
også hjelpe med det.
NetNordic SmartCloud drives i sikre lokaler på DigiPlex med
høy sikkerhetsbevissthet, redundans og energieffektivitet.

