
FORBEREDT PÅ DET VÆRSTE
De fleste er enige i, at backuppen er vigtig – men i en travl hverdag er den sjældent 
prioriteret. De gode intentioner er der mange af, men vores erfaring siger, at kun få 
virksomheder rent faktisk tester deres backup. Når uheldet er ude, er en opdateret 
beredskabsplan alfa og omega i gendannelsen af jeres driftssystemer. Med Arrow 
Backup services er jeres dokumentation let tilgængelig, overskueliggjort og altid 
sikkert opbevaret.
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LAD EKSPERTERNE OM DIN BACKUP
Der findes et væld af backupmuligheder på IT markedet, men vi tør godt afsløre, at 
både fordele, ulemper og kvaliteten varierer. Derfor mener vi, at den absolut bedste 
løsning findes hos de tekniske eksperter – og dem har vi mange af hos Arrow.

ARROWS 4 BACKUP SERVICES
Vi har specialister, som er uddannede og certificerede i netop jeres produkt. De 
hjælper dagligt backupadministratorer med at implementere, konfigurere, fejlfinde, 
optimere og drifte deres backupløsninger. Med vores 4 backup services får du en 
bred vifte af ydelser og fordele, som dækker hele backup feltet.
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SEKTIONSINDDELT ONLINE BACKUP DOKUMENTATION 
Du kan hurtig finde, hvad du leder efter. Dokumentationen beskriver jeres konfiguration, politikker og set-up, og 
indeholder sektioner med relevante procedurebeskrivelser til netop jeres miljø.

RAPPORTERING EFTER BEST PRACTISES OG TILPASSET JERES MILJØ 
Vi fokuserer på korte og præcise rapporter, som belyser fejl og mangler og sikrer, at de fastsatte politikker og SLA 
efterleves.

DAGLIG RAPPORTGENNEMGANG AF EN PRODUKTSPECIALIST 
Rapporten afsluttes med en kort e-mail status til jeres driftsfolk, som indeholder forslag og handlingspunkter til fejlretning 
og optimering af backuppen.

BACKUP SERVER DRIFT 
Vi overtager ansvaret for din backup server og sikrer, at den kører som den skal samt finder og retter fejl ud fra de daglige 
rapporter. Vi holder serveren opdateret og optimerer scheduling og performance.

DRIFT AF BACKUP KLIENTER 
I skal blot vedligeholde en liste over, hvad der skal være backup af, hvor ofte, og hvor længe det skal gemmes – så klarer 
vi resten.

HALVÅRLIG DISASTER RESTORE – TEST AF OP TIL 3 SYSTEMER 
Der oprettes et lukket net, hvor I efterfølgende kan teste funktionaliteten af de gendannede systemer. Restore procedurer 
beskrives i simpel punktform i backup-beredskabsplanen, sammen med afhængigheder, rækkefølge og anden vigtig 
information, testen afslører.
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