
Backup as a Service – Datasenter er en robust backup og 
gjenopprettingstjeneste av data lagret i kundens datasenter eller i en 
skytjeneste. Tjenesten sikrer minimal nedetid for forretningsdriften og 
dermed reduserer evenetuelle økonomiske konsekvenser for virksomheten. 
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Backup as a Service er å sørge for 

systematisk sikring av data som er lagret i 

kundens datarom og evt. i skytjenesten 

Microsoft 365. Med en slik tjeneste vil 

kunden oppnå en effektiv tilbakestilling

(restore) av data for å sikre kontinuerlig 

drift. Tjenesten bidrar dermed til å 

minimere økonomiske konsekvenser av 

nedetid og gir også en effektiv beskyttelse 

mot løsepengevirus-angrep (ransomware).

Tjenesten er basert på en avansert 

plattform av markedsledende program- og 

maskinvare installert i kundens og Move sitt 

datasenter. Kunden får tilgang til en on-

prem installert plattform dedikert til 

backup, hvor alle data er kryptert og 

utilgjengelig for andre enn kunden selv og 

Move sitt driftspersonell.

Backup er en del av daglig drift som ofte 

blir oversett inntil man trenger å 

gjenopprette data som har blitt borte eller 

er korrumpert. 

• Move sørger for at backup blir fulgt opp 

og vil regelmessig teste at 

gjenoppretting (restore) fungerer som 

tiltenkt.

• Data kopieres (replikeres) til et av Move

sine datasentre som en off-site kopi for å 

sikre mot katastrofe.

• All programvare, fastvare og lisenser 

som inngår i tjenesten er eid av Move. 

Ta kontakt med Move i dag for en nærmere 

samtale om dine backup & restore behov.

Backup as a Service:
Datasenter



Tjenesten kan settes opp i to forskjellige løsninger som tar utgangspunkt i industristandard 
rammeverket 3-2-1 som innebærer: minimum 3 kopier av samme data, 2 kopier på ulike 
lagringsmedia og 1 kopi oppbevares på sekundær lokasjon.

Løsningene dekker kundens backupdata ihht 3-2-1 prinsippet
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.Løsning 1: Lokal backup hos kunden, kopi i 
Move datasenter

• Installasjon hos kunde med backup lokalt

• Kopi av samme backupdata-sett i Move 
sitt datasenter

• Backupdata kan enten kopieres til S3 
lagring i Move sitt datasenter, eller til 
Move backup cluster

• Følger 3-2-1 prinsippet

• Microsoft 365 backup kan inkluderes

• Pris per måned basert på datamengde

Løsning 2: Hybrid løsning både i offentlig sky og 
eget datasenter

• Software-drevet løsning laget for å fungere 
på samme måte i eget datasenter som i 
offentlig sky

• Replikerer data mellom offentlig sky og eget 
datasenter, eller mellom forskjellige 
offentlige skyleverandører

• Konverterer lokale VM i eget datasenter 
(Vmware vSphere og Microsoft Hyper-V), til 
native format i for eksempel Azure eller 
Amazon i fart, mens man tar backup

• Offentlig sky fungerer dermed som Disaster
Revovery løsning for kundens datasenter

• Kan integrere med native snapshot hos 
offentlige skyleverandører

• All administrasjon skjer fra ett interface
(HTML 5)

• Siden fleksibiliteten er stor og variasjonene 
mange, krever den hybride skymodellen
egen workshop for å utrede optimalt oppsett 
av løsningen

• Følger 3-2-1 prinsippet

• Microsoft 365 backup kan inkluderes

• Uavhengig av konfigurasjon faktureres 
løsningen etter pris per måned basert på 
datamengde


