
FORREST MED SIKKERHED
I dag skal du holde dig to skridt foran 
på sikkerhedsfronten. Trusselsniveau-
et stiger konstant, og de færreste kan 
drive forretning uden at have deres 
data til rådighed. I tilfælde af ned-
brud, datatab eller ransomware er det 
derfor altafgørende at have en sikker 
backup – det får du med Veeam Ma-
naged Backup as a Service.

FÅ EN SIKKER VEEAM  
BACKUP LØSNING 
TILGÆNGELIG 24/7
• Krypteret overførsel til topsikret, dansk datacenter
• Ingen investeringer
• Adgang 24/7 via din velkendte Veeam backupkonsol
• Adgang til restore-test i lukket testmiljø

HURTIG OG NEM BACKUP
Veeam Managed Backup as a Ser-
vice tilbyder dig en fleksibel og hurtig 
backupløsning, hvor du gemmer kopi-
er af dine backupdata på CCITs dan-
ske, topsikrede datacenter under en 
dansk databehandleraftale. Du beta-
ler efter forbrug pr. måned og undgår 
derfor overkapacitet og up-front inve-
steringer i tid og hardware/software.

NÆRLIGGENDE LØSNING
Har du allerede installeret en Veeam 
backupløsning i din virksomhed, er 
Veeam Managed Backup as a Ser-
vice et nærliggende valg. Overførslen 
af data sker krypteret og via Veeam 
Cloud Connect, som er tilgængelig i alle 
Veeam-løsninger. 
Kontakt os for en mere uddybende 
præsentation.

Backup as a Service Veeam

Vidste du, at 
alle vores ’as a Service’ løsninger 
også kan tilbydes som Managed 
løsninger, hvor vi håndtere de daglige 
opgaver for dig.



HVORDAN FUNGERER DENNE LØSNING?
Løsningen tilbyder backup med krypteret dataover-
førsel fra din on-site Veeam backup og via Veeam 
Cloud Connect til CCITs topsikrede, danske data-
center. Du får med Veeam Backup as a Service en 
off-site kopi af dine data, som du har 24/7 adgang 
til gennem din backupkonsol.

HVOR BLIVER DINE DATA OPBEVARET?
Dine data opbevares – under dansk databehandler-
aftale – på CCITs topsikrede, danske datacenter. Her 
kan dine data beskyttes mod tilsigtet eller utilsigtet 
sletning, så du også er sikret mod både ransomware 
samt truslen indefra – for eksempel i form af ”en 
vred administrator” med skadelige hensigter. 

FAKTA OM VEEAM 
BACKUP AS A SERVICE

Løsningen omfatter:
• Remote kopi af backupdata i CCITs datacenter
• Backupdata overføres via krypteret forbindelse
• Ekstern placering af data i højtsikrede datacenter 
• Adgang til remote backupdata 24/7

Scan QR-koden 
med din smart-
phone og få mere  
at vide om  
Veeam BaaS.

3 GRUNDE TIL AT VÆLGE LØSNINGEN?
Med SureBackup kan du foretage en restore-test 
af en eller flere maskiner i et lukket testmiljø. 
Veeam Enterprise Plus licensen udnytter den ind-
byggede WAN-acceleration til at minimere datat-
rafikken over nettet. Betal kun for det du bruger.

HVILKEN FORSKEL GØR CCIT?
CCIT overvåger løbende backup af dine data. 
Vores datacenter er videoovervåget via døgnbe-
mandet vagtcentral og inddelt i sikkerhedszoner. 
Der kan tilkøbes et fremskudt repository, så der er 
mulighed for ”instant recovery”. Vi har højt certifi-
cerede Veeam konsulenter.
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Kundens lokale infrastruktur Tjenesteyders infrastruktur

• 100% dansk løsning med sikkerhed for databeskyttelse
• CCIT garantere høj oppetid
• Datasikkerhed i form af en dansk databehandleraftale
• Ugentlig automatiseret driftrapport
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