Kosten*
Backup Garant Server (inclusief 5 exchange mailboxen)
Per server à 20 GB

€

28,00

Ieder volgend blok à 20 GB

€

28,00

Per 5 extra exchange mailboxen

€

10,00

€

9,00

BackupGarant

BackupGarant Workstation
Per werkplek á 5 gb

	 
Eenmalige kosten 		Eenmalig
BackupGarant server

€ 125,00

BackupGarant Workstation

€

50,00

* Alle bedragen zijn exclusief BTW en per maand.

Bezoekadres
Neon 15J
Bedrijvenpark “BorchWerf”
Postbus 1341
4700 BH Roosendaal
Telefoon:

Bescherm uw bedrijf zorgeloos en eenvoudig
tegen kostbaar dataverlies

(0165) 58 29 99

Helpdesk (24x7): (0165) 58 29 90
Fax:

(0165) 58 29 95

Email:

info@jetron.com

JETRON

developments

BackupGarant
Defecte hardware, een virus, een verkeerde handeling... uw automatiseringsomgeving is kwetsbaar. Verlies van data kan tot enorme schade leiden.
Omdat u een dagelijkse back-up maakt, kan dit u niet overkomen. Denkt u.

en ook aan alle veiligheidsaspecten als een
strenge toegangscontrole, brandpreventie
en een juiste constante temperatuur is gedacht. In geval van calamiteiten is zelfs een
tweede locatie direct beschikbaar, waar wij
back-ups maken van uw back-ups. U kunt
dus altijd uw data eenvoudig herstellen of
desgewenst dit door Jetron laten verzorgen.

U profiteert!
Zelfs bij een volledige systeem-crash kunt u
Uit onze ervaring blijkt het maken van een

data wordt versleuteld verzonden, veilig

back-up namelijk dikwijls niet goed te gaan.

opgeslagen bij Jetron en is alleen door u

beschikbaarheid van uw gegevens tot wel

Tapes worden niet gewisseld en in hetzelfde

eenvoudig terug te halen. Dit proces vindt

99,9%! En wanneer Jetron uw systeembeheer

pand bewaard als de servers, logboeken en/

’s nachts plaats, zodat het u overdag geen

of foutmeldingen niet gecontroleerd en

brandbreedte kost. Dagelijks ontvangt u

niet van alle benodigde gegevens blijkt een

bericht of uw back-up geslaagd is en vindt u

backup gemaakt te zijn...

statistieken van de hoeveelheid aan data.
BackupGarant werkt met ieder type internet-

Geen onzekerheden met

weer snel beschikken over al uw data. Met

Uw voordelen op een rij
m

Professionele installatie en back-up
van uw data (‘set and forget’);

m

Snelle beschikbaarheid over uw
data bij calamiteiten;

verbinding en verbindingssnelheid.

BackupGarant

m

24/7 controle;

Met BackupGarant neemt Jetron u deze on-

Controle 24/7

m

Gegarandeerd behoud van uw

zekerheden graag uit handen. Onze ervaren

Met BackupGarant bent u altijd verzekerd

professional stelt uw back-upvoorziening

van controle op uw gegevens. 24 uur per

in en maakt de eerste volledige back-up op

BackupGarant profiteert u immers van een

al verzorgt, neemt onze medewerker de
data zelfs mee als het probleem wordt
opgelost…

Onze service
Per server kiest u in overleg de gegevens die
u wilt back-uppen. U betaalt daarbij alleen
het aantal verbruikte GB’s. Maandelijks

bedrijfsgegevens;

ontvangt u een overzicht van de door u ver-

Versleutelde opslag van uw data:

bruikte hoeveelheid data; het is ook moge-

dag, zeven dagen per week. Jetron beschikt

alleen toegankelijk met uw

lijk dit zelf te beheren via de web-portal van

uw locatie. Daarna zorgt onze software er

over een modern en optimaal beveiligd

persoonlijke inlognaam en wacht-

Jetron. Daarnaast voorziet deze oplossing

automatisch voor dat de volgende back-ups

datacentrum in Roosendaal. De omstan-

woord.

in zogenaamde agents voor onder andere

dagelijks via internet worden gemaakt. Uw

digheden zijn ideaal voor gegevensopslag

m

Microsoft Exchange en Microsoft SQL.

