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OBC Image Backup® v.12 
Disaster Recovery för OBC Online Backup®

OBC Image Backup® för Windows & Linux tillhandahåller Backup och Disaster Recovery av  
individuellaservrar och är framtagen för att möta behoven hos SMB (små & medelstora bolag).

Har du verkligen råd och tid att vänta flera dagar innan servern eller servrarna åter är i drift efter en  
krasch? Det tar oftast flera dagar att installera och konfigurera alla program, databaser och inställningar 
innan allt fungerar som vanligt igen. 

OBC Image Backup® gör det möjligt att återställa servern/servrarna till exakt samma konfiguration som 
innan kraschen eller ominstalleringen. Detta medför en snabb återställning från vilken krasch som helst, 
allt från några minuter till någon timme, beroende på setup. 

Välj OBC Image Backup® om du vill ha: 
 ¤ Den bästa Disaster Recovery Solution på marknaden för SMBs
 ¤ Snabb återställning efter en krasch
 ¤ En lösning som fungerar för både Hyper-V, XenServer och VMware
 ¤ En lösning som kan återställas eller emigreras till annan hårdvara
 ¤ Ökad pålitlighet och säkerhet med Online Backup

Online Storage 
OBC Image Backup® fungerar för fysiska såväl som virtuella miljöer. Priset inkluderar 50GB 
Online Backup i OBC’s datacenter. 

Disaster Recovery för OBC Online Backup



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.

Gör Disaster Recovery till din verklighet idag
OBC Image Backup® v.12 skapar en Image Backup som innehåller komplett operativsystem, 
applikationer och data i kombination med intuitivt interface. Detta skapar Backup Recovery för 
hela systemet på bara ett par klick och eliminerar eventuella misstag och frigör administratorn 
för annat arbete.

Återställ snabbt
När du väl behöver, kan Imagen som innehåller operativsystem, program och data, återställas  
på bara några timmar istället för dagar. 

Återställa eller emigrera till annan hårdvara
Med Universal Restore kan administratören snabbt återställa servrar till annan hårdvara eller virtuell  
miljö. Detta maximerar flexibiliteten i återställningen och minimerar störningar i dagliga driften. 

Ökad pålitlighet med Online Backup
Spara automatiskt din Backup på flera ställen för att öka pålitligheten och få automatisk Online Backup. 
OBC Image Backup® gör Cloud-baserad backup möjlig för SMB:s utan alltför stora investeringar.

Backup Funktioner
 ¤ Image Backup
 ¤ Snabb inkrementell eller differentiell Backup
 ¤ Brett systemstöd
 ¤ Online backup i Clouden
 ¤ Snapshot med VSS support
 ¤ Komprimering och kryptering
 ¤ Bandbredd och disk write speed throttling

System
 ¤ Microsoft Windows Server 2008 R2
 ¤ Microsoft Windows Server 2008
 ¤ Microsoft Windows Server 2003
 ¤ Microsoft Windows Server 2003 R2
 ¤ Microsoft Windows Server 2000 SP4
 ¤ Plattformar: x86 (32 bit) och x64 (64 bit)

Restore Funktioner
 ¤ Bare-metal restore
 ¤ P2V, V2P och V2V Migrations
 ¤ Återställning till annan hårdvara
 ¤ Ändrad SID
 ¤ Instant Restore
 ¤ Disaster Recovery planering

Virtuella maskiner
 ¤ VMware vSphere / ESX / ESXi och Workstation
 ¤ Microsoft Hyper-V och Virtual PC
 ¤ Citrix XenServer
 ¤ Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) / KVM
 ¤ Parallella arbetsstationer och Server 4 Bare Metal


