En samlet løsning som Office 365 er efterhånden uundværlig for enhver
organisation. Men det udgør samtidig en risiko, når virksomhedens værdifulde
data blot gemmes ét sted. Cloud tjenester indeholder nemlig IKKE automatisk
backup. Derfor bør der tilføjes et ekstra sikkerhedslag i form af en uafhængig
backup løsning, som sikrer jeres Office 365 data.
Selv data som ligger i skyen kan mistes...
Faktum er, at du godt kan miste data selv om det ligger i skyen. Det skyldes oftest Ransomware,
manglende synkronisering, fejlagtig sletning, overskrivning og lignende, som er forårsaget af uklare
interne procedurer.
Office 365 backup fra Cortex løfter jeres datasikkerhed
Det er en uafhængig backup & restore løsning, som giver det nødvendige ekstra lag af sikkerhed til
virksomhedens Office 365. Løsningen gør det muligt, at sikre al virksomhedens data, uanset om der
er tale om data i skyen eller fra en fysisk enhed. Når først det er installeret, sikres I automatisk
backup af jeres Office 365 løsning op til flere gange dagligt.
Du ville aldrig tøve med backup af dine Servere
Før Office 365 havde de fleste virksomheder en lokal Exchange server, som altid var sikret med en
backup. God backup praksis er, at man altid har en backup af de vigtige data, ideelt set på en separat
geografisk lokation i forhold til de primære data. På samme vis, bør du også sikre ekstra backup af
jeres data i skyen. Dette kan du nemt og hurtigt sætte op med backupløsningen til Office 365.
Få tryghed for jeres datasikkerhed
En ekstern backup løsning giver jer tryghed for, at I aldrig risikerer at miste jeres værdifulde data. Er
uheldet ude sørger løsningen for at I nemt og hurtigt kan genskabe jeres mistede data. Dermed sparer
I unødig tid på at skulle gendanne data og kan i stedet fokusere på forretningen.
Samtidig hjælper backupløsningen jer med at overholde revisions- og lovmæssige krav til backup og
genopretning.
Hvilke data omfatter Cortex Office 365 backup & restore?
Cortex Office 365 backup & restore dækker alle virksomhedens data i Office 365:
• Mails og Shared Mails
• In-Place Archive
• Calendar
• Tasks Office 365
• Contacts (People)
• Sites (SharePoint)
• OneDrive
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3 nemme trin og backupløsningen er installeret!
Hos Cortex har vi brugervenligheden i fokus. Vores løsning skal være nem og enkel at forstå uden
avanceret teknisk knowhow eller træning.
Derfor er Cortex Office 365 backup naturligvis nem og hurtig at sætte op i 3 enkle trin:
1. Log ind
2. Verificér din konto hos Microsoft
3. Vælg hvem og hvad der skal sikres
Cortex Office 365 backup & restore features:
• Sikrer hele Office 365: Mails, Shared mails, Calendar, Tasks, Contacts, Sites og OneDrive
• Branchens nemmeste set-up: 3 enkle trin og din backup er installeret og kører!
• Data gemmes 365 dage: Jeres data gemmes som standard 365 dage eller så længe I ønsker
• Daglig backup – 365 dage om året: Løsningen sikrer daglig backup helt automatisk – hverdag
– hele året. Alle jeres Office 365 data er nu ekstra godt sikret
• 1-2-3 restore: I kan nemt og hurtigt restore en enkelt e-mail eller fil fra en brugers Mailbox
eller OneDrive
• Point-in-time restore og nøjagtig granulær gendannelse
• Cross-bruger gendannes fra en Office 365 konto til en anden
• Sikret med branchens førende krypteringsalgoritmer
• ”Set and Forget”: Løsningen er hurtig at sætte op og sikringen sket direkte mellem Microsoft
og Cortex, så I ikke bliver forstyrret unødigt
• Spar tid: Løsningen gør alt for at du hurtigt kan få dine data tilbage. Lav en komplet backup
eller find og begræns de data, der skal genskabes for en endnu højere hastighed på restore
• Nem og enkel licensstyring: Tilføj enkelte brugere eller sæt løsningen til automatisk at tilføje
nye Office 365 brugere så de er sikret fra dag 1
• Ransomware? Ikke længere et problem! Løsningen kan på få sekunder restore data fra før de
blev krypteret. Medarbejderne kan endda få direkte adgang til deres data uden forudgående
restore i akutte tilfælde!

Dansk support
Som en dansk virksomhed ved vi, hvor stor betydning god support har. Derfor tilbyder vi alle vores
danske kunder dansk telefonsupport.
Når backuppen kører, kan du trygt læne dig tilbage vel vidende, at du altid kan få dine data tilbage,
hvis de mistes.
Du har ansvaret for jeres Office 365 datasikkerhed!
Som Microsoft Office 365 kunde har du selv ansvaret for at sikre ordentlig backup og restore af jeres
data. Microsoft Office 365 yder ikke automatisk recovery for alle jeres Office 365 data.
Ved eksempelvis data, som er mistet på grund af fejlagtig sletning*, vil I som udgangspunkt selv
være ansvarlige for at gendanne de tabte data.
En backup løsning som denne giver jeres data et ekstra sikkerhedslag og risikoen for at miste data
minimeres. Løsningen beskytter jer mod Ransomware og andre hackerangreb, og I kan nemt og
hurtigt gendanne tabt data. Samtidig får I et værdifuldt overblik over jeres komplette backupsæt.
Restore i rekordhøjt tempo
Hvis uheldet er ude, kan I til enhver tid gendanne jeres data hurtigt og nemt:
• I kan gendanne en enkelt mail, fil eller mappe
• I kan gendanne udvalgte brugere eller grupper
• I kan se og genskabe jeres backup fra en vilkårlig enhed – computer, mobil eller tablet
Alt dette kan gøres nemt og hurtigt og kræver ikke teknisk træning, modsat en kompliceret og
tidskrævende restore proces via Microsoft Office 365.
Det betyder, at jeres medarbejderes nedetid reduceres, og I sparer vigtig tid.
Har du sikret jeres Office 365 med den nødvendige backup?
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ekstern backup & restore løsning er relevant for jer, kan du benytte
vores tjekliste:
• Hvor ligger vores Office 365 data?
• Er vores data sikret, når I bliver ramt af fx Ransomware?
• Hvad gør vi, når vi mister data i en shared Mailbox?
• Kan vi genskabe vores brugeres SharePoint filer?
• Hvordan genskaber vi data fra OneDrive?
• Hvad gør vi, når en Office 365 bruger kommer til at slette mails med kritisk indhold?
• Kan vi finde og restore en enkelt mail eller mappe på få minutter?
• Hvad gør vi, når vores Office 365 administrator ved en fejl sletter en Office 365 konto?
• Når vi nedlægger en Office 365 bruger, hvordan sikrer vi så deres data?
• Lever vores Office 365 set-up op til vores compliance krav?
• Hvad vil vores nuværende recovery tid koste os?
Kontakt os for at få en uforpligtende dialog om sikring af din data i Office 365 på tlf. +45 70 20 14
99 eller salg@cortexconsult.dk

Backup til Office 365:
En løsning du kan stole på
Hos Cortex er tillid og gennemsigtighed helt grundlæggende, når der er tale om sikkerhed, backup og
recovery.
Vi ved, at data beskyttelse er afgørende for din organisation, og derfor tilbyder vi kun løsninger, der
overholder virksomheders skrappe krav til sikkerhed, stabilitet og enkelhed. Dog uden at gå på
kompromis med funktionaliteten.
Cortex er naturligvis certificeret efter ISEA 3402 type II.
Tekniske specifikationer
• ISAE 3402: Data ligger i 2 redundante ISAE 3402 styrede data centre, som styres under ISO
27002 definitionen.
• Data i Danmark: Datacentre ligger i Danmark og derfor kan vi garantere, at intet data
forlader landet.
• Kraftig kryptering: Løsningen beskytter alt data ‘in transit’ med 256-bit TLS og ‘in rest’
med en 256-bit AES kryptering, som er en af de stærkeste Block ciphers.
• Stabilitet: Backupløsningen har en 99.9% SLA oppetid (Service Level Agreement).
• EU Compliant: Løsningen overholder naturligvis samtlige danske og europæiske love og
reguleringer.

