On-line Back-up
In uw bedrijf, instelling of school is het van groot belang dat de bestanden die op uw computers aanlegt, goed
bewaard worden. Door een simpele actie kunnen bestanden voor altijd vernietigd worden. Denk aan virussen,
ongewenste gasten en kleine ongelukjes met catastrofale gevolgen.
U wilt er zeker van zijn dat uw bestanden in een veilige omgeving gebackuped worden en voor langere tijd goed
bewaard blijven.
Daxis heeft een webbased oplossing waarmee u op een eenvoudige manier uw bestanden op een veilige manier
kunt opslaan in het datacenter van Daxis.
Het softwarepakket
IP Backup is een webbased backup systeem waarmee u uw computerbestanden kunt veilig stellen.
Op uw computers en/of servers installeren wij het IP Backup pakket en vanaf dat moment worden uw bestanden
automatisch gebackuped.
In het pakket wordt het volgende ingericht:
• Bestanden selecteren
• Wizard
• Restore
• Schedule
• Bestanden selecteren
U kunt zelf bepalen van welke bestanden een back-up moet worden gemaakt.
U kunt verschillende back-ups aanmaken. Elke keer kunt u mappen of specifieke bestanden selecteren.
Wizard
De Wizard helpt u op een logische manier door het back-up programma. De wizard zorgt ervoor dat u op de juiste
manier een back-up kunt maken en/of terugzetten.
Restore
Met dit menu kunt u bestanden terugzetten. Dit kunnen mappen zijn, maar ook individuele bestanden.
Platform
IP-Back-up werkt alleen met het Windows platform.
E-mail
Er kan gekozen worden voor e-mail rapportage. U ontvangt na uitvoeren van een back-up een mailtje waarin de
back-upstatus wordt weergegeven. U bent dus op de hoogte of de back-up geslaagd is of problemen heeft
vertoond.
Encryptie
De gegevens worden versleuteld verzonden. Bij elke back-upset die u aanmaakt dient een sleutel opgegeven te
worden. Deze sleutel heeft u nodig om uw bestanden te raadplegen. Door deze unieke sleutel is uw data tijdens
de overdracht volledig versleuteld.

