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OBC Online Backup Box®
Hybrid Online Backup med lokal lagring

Komplett skydd för hela företaget i en enda lösning! 
Säker Backup för alla dina servrar, arbetsstationer, bärbara datorer, avdelningskontor  
och mobila enheter i en lösning med OBC Online Backup Box® (OBB) 

OBB är en Hybrid Online Backup-lösning för dig med backupbehov mellan 300GB  
och 4TB. Lösningen krypterar säkert och överför all ny och ändrad data från företagets  
enheter till OBC. Den innehåller också vår OBC Online Backup Box, en avancerad backup 
box som fungerar som en lokal återställningspunkt.

Med OBC Online Backup Box® har du alltid en kopia av dina backupfiler lokalt utöver  
säker lagring externt hos OBC. På så sätt kan man snabbare och enklare återställa större  
datamängder lokalt samtidigt som man är trygg om olyckan skulle vara framme, t.ex. i händelse  
av brand. Om företaget har många servrar och bärbara datorer som ska säkerhetskopieras  
underlättar administrationskonsolen arbetet med uppföljning och övervakning.

Nyckelfunktioner: 
 ¤ Avancerad OBB backupserver ingår 
 ¤ Deduplicering och komprimering 
 ¤ Snabb och enkel återställning från lokal OBB
 ¤ Återställning från OBC Datacenter vid totalt datahaveri
 ¤ OBC övervakar OBB
 ¤ Support under hela avtalstiden
 ¤ Retention och generationshantering
 ¤ Säker och krypterad trafik
 ¤ Mobila användare och avdelningskontor

Lösningsskiss OBB
Online Backup med lokal lagringsserver



www.onlinebackupcompany.se
 Telefon 020-121 700 

Alla produkter och lösningar från The Online Backup Company säljs via ett rikstäckande nätverk av auktoriserade IT-partners.  
Kontakta din IT-partner idag eller skicka oss ett mail till sales@onlinebackupcompany.com. Vi berättar för dig vilka partners som representerar oss i ditt område.

Funktioner
Item level restore funktionalitet  
för mail och SharePoint 
Vi stöder Item Level restore för Exchange, MS 
Outlook, Lotus Notes/Domino och GroupWise, 
samt Item Level Restore av Microsoft Sharepoint.

Med funktionen Mail Level Backup för Microsoft/
Lotus går det att återställa enskilda element 
(e-postmeddelanden, kalenderavtal, kontakter, 
anteckningar m.m.) i databasen. Om ett eller 
flera element raderas felaktigt eller försvinner hos 
en användare, återställs de saknade elementen 
direkt i databasen med OBC Online Backup®-
programmet. Detta sparar många timmars arbete 
eftersom man inte behöver återställa hela da-
tabasen. Med Item Level Restore av Microsoft 
SharePoint kan man återställa enskilda element 
direkt i SharePoint databasen.

Säkerhet i Online Backup
OBC:s två datacenter är placerade i Sverige hos 
Bahnhof i ”Pionen” och ”St.Eriks-hallen”.  
Serverhallarna har strömförsörjning från UPS, 
dieselkraftverk, brandsläckningssystem med gas 
och omfattande säkerhets- och övervaknings- 
tjänster. All data replikeras löpande mellan Server-
hallarna för maximal säkerhet. All data krypteras 
med AES 256 och komprimeras innan den skickas 
över till vårt datacenter och kan bara dekrypteras 
med kundens krypteringsnyckel.

Agentlös arkitektur med deduplicering  
för hela din miljö 
OBC erbjuder ett komplett dataskydd för servrar, 
arbetsstationer, bärbara datorer, program och 
mobila klienter 

 ¤ Data Deduplicering och komprimering
 ¤ Continuous Data Protection (CDP)
 ¤ Automatisk Online Backup
 ¤ Avancerad Retention Policy

   System Support

 ¤ VMware
 ¤ XenServer
 ¤ Hyper-V
 ¤ MS Sharepoint
 ¤ MS Exchange
 ¤ MS Outlook
 ¤ MS SQL Server
 ¤ SAP
 ¤ Android Tablets 

 
OBC Image Backup®?
OBC Image Backup® skapar en bild/exakt kopia 
av servern eller maskinen som laddas upp mot 
OBC:s datacenter vid angivna tidpunkter.  
Vid systemkrasch, korrupt data eller totalt data-
haveri sörjer OBC Image Backup® för att hela 
systemet är igång med korrekt konfiguration på 
bara några timmar, antingen på ursprunglig eller 
annan hårdvara.
Se separat produktblad för OBC Image Backup®.

Online Backup & Recovery för tablets och 
smartphones
iPhone, iPod Touch och iPad användare kan nu 
säkerhetskopiera och återställa sina kontakter, 
kalendrar och foton. Android användare med 
Smartphones och Tablets kan säkerhetskopiera 
och återställa sin väckarklocka, webläsare, telefon 
logg, kontakter, ljud, bildskärmsinställningar och 
sin egen ordlista. Eftersom så många enheter går 
förlorade dagligen borde alla företag börja skydda 
mobil data.

 ¤ Oracle
 ¤ DB2
 ¤ PostgreSQL
 ¤ Sybase
 ¤ Lotus Notes  

   and Domino
 ¤ GroupWise
 ¤ MySQL
 ¤ Smartphones

 ¤ Windows
 ¤ Linux
 ¤ Unix
 ¤ AIX
 ¤ Novell
 ¤ Mac OS X
 ¤ System i 

   /Power 6
 ¤ Apple iOS 4/5


