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Men i dag er backup-filer blevet et oplagt mål 
for ransomware-angreb. 

Hvis en virksomhed i forvejen benytter Veeam 

Backup & Replication, kan den nemt beskytte 

sine backup-filer med Veeam Cloud Connect 

og Insider Protection fra GlobalConnect – mod 

både lokale sletninger og målrettede angreb.

Nedtællingen til bedre sikkerhed starter her 
Veeam Cloud Connect gør det muligt for 

brugere at sende data fra deres Veeam Backup & 

Replication-installation til GlobalConnect, hvor 

de opbevares sikkert offsite. 

Løsningen bygger på best practice-strategien 

3-2-1-backup, hvor data spredes ud på minimum 

tre platforme, inklusiv en sikker offsite-platform 

– i dette tilfælde hos GlobalConnect.

TIDLIGERE GIK 
IT-KRIMINELLE 
OFTEST EFTER 
VIRKSOMHEDERS 
PRIMÆRE DATA ...

2

KOPIER
INTERNT

1

KOPI
OFFSITE

3
DATA 
KOPIER

Det anbefales, 
at der altid findes 3 kopier 

af virksomhedens data.

2 af kopierne 
bør gemmes på forskellige medier 

(tape, cd, NAS etc.).

1 kopi gemmes
på et eksternt site, f.eks. hos en 

ekstern leverandør.
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BEDRE 
BESKYTTELSE 
MED INSIDER 
PROTECTION

Der er en stor sikkerhedsrisiko forbundet med 
angreb, der går efter en virksomheds backup-konsol 
og sletter alle sikkerhedskopier – både on-premise 
og i virksomhedens cloud repository.

Med Insider Protection tilbyder GlobalConnect udvidet 

beskyttelse af slettet backup gennem tre smarte trin:

 

  Backup-filer eller et gendannelsespunkt bliver 

slettet i Veeam Cloud Repository.

  Veeam Backup & Replication flytter derefter 

filerne til en særskilt ’Insider Protection’-folder i 

GlobalConnects repository for at sikre filerne.

  Filerne bevares i fem dage i henhold til best 

practice, hvorefter de endegyldigt slettes. Det 

sikrer, at ingen filer kan slettes øjeblikligt, hvis en 

hacker får adgang til virksomhedens backup-filer. 

1
2

3

1

KOPI
OFFSITE

+ INSIDER 
PROTECTION

5 dages sikring

1.  Nem og hurtig opsætning 
Enkel, nem og hurtig opsætning til 
GlobalConnects CloudGateway og 
virksomhedens eget repository.

2. E nd-to-end encryption
  Data krypteres igennem en SSL/TSL A ES 256-bit-

forbindelse, inden de sendes til GlobalConnect.

3. Sikring af data 
  Data lagres i revisionsgodkendte datacentre og 

backup-systemer via ISAE 3402.

4. Self-Service Recovery
  Virksomheden administrerer selv sit cloud 

repository hos GlobalConnect, ligesom de 
administrerer deres lokale repository.

5. WAN Acceleration
  Veeam Cloud Connect giver mulighed for op 

til 50 gange hurtigere backup-kopiering og 
reducerer båndbredde med op til 20 gange*.

*Supporteret i Enterprise & Enterprise Plus-versioner af Veeam.

FEM FORDELE 
VED AT VÆLGE VEEAM 
CLOUD CONNECT 
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KUNDENS ON-PREMISES 
INFRASTRUKTUR

GLOBAL CONNECTS 
INFRASTRUKTUR

VMs og fysiske 
workloads

SSL-kryptering

VMware | Hyper-V

321 +
Produktions-

data
Primær 
backup

Veeam 
Cloud Gateway

Veeam-backup

Backup- 
repository

Insider 
Protection

5 dages sikring
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UNMANAGED 
– PÅ BRUGERENS 
PRÆMISSER

Veeam Cloud Connect er en unmanaged løsning, 
der lader brugeren administrere, hvilke servere 
der skal tages backup af, styre planlægning af 
backup-jobs og retention etc. på sin egen Veeam 
Backup & Replication-installation. 

Det lægger løsningen i brugerens hænder og giver 

blandt andet frihed til at:

•  Sikre, at opstart af planlagte backup-jobs er 

fordelt på en hensigtsmæssig måde, så alle  

jobs ikke startes samtidig. 

•  Udføre restore-handlinger i sin egen Veeam 

Backup & Replication Manager.

•  Overvåge backup-jobs og selv være ansvarlig  

for at reagere, hvis et job fejler.

•  Afklare og håndtere de begrænsninger af 

understøttelse af OS-versioner, som Veeam 

Backup & Replication måtte have.

GlobalConnects løsning er baseret på 

et redundant-opbygget storagesystem 

på et af vores to datacentre i Danmark, 

som begge er beskyttet ved eksempelvis 

diskfejl, controller-fejl, strømudfald m.m. 

På den måde er brugerne altid sikret den 

bedste backup af deres backup-filer.

BESKYTTET 
BESKYTTELSE
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VEEAM  
PLATINUM 
PARTNER - DIN 
GARANTI FOR 
EKSPERTISE

Vi er stolte over at være udvalgt som Veeam 
Platinum Partner. Vores Veeam-certificering er  
en blåstempling af know how, systemekspertise  
og solid erfaring med Veeam-løsninger.

Det er din garanti for, at dine data er i gode 

hænder med GlobalConnect, og at du altid 

modtager kompetent rådgivning med afsæt  

i din virksomheds særlige behov.

GlobalConnect har opnået Veeams  

højeste partneranerkendelse, Platinum 

Partner, på baggrund af deres 

omfattende viden og dedikation til at 

bringe backup- og recovery-løsninger 

i topklasse til vores fælles kunder. Vi 

arbejder tæt sammen om at overgå 

kundernes forventninger, hvilket kun 

kan lade sig gøre ved konstant at levere 

løsninger, som stræber efter perfektion. 

Hos Veeam værdsætter vi GlobalConnects 

ekspertise og vækst, og jeg tror, at enhver 

organisation, som er på en multicloud-

rejse, bør revidere sin strategi og overveje, 

hvordan Veeam og GlobalConnect kan 

assistere den.

Erkko Skantz

Channel and Cloud Manager, Norden

“
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DET 
MED 
SMÅT

Udvidelse af Repository 
Eventuelle udvidelser af kundens 
Repository foretages via en Change 
Order, som sendes til og udføres af 
GlobalConnect.

Teknologisikring
GlobalConnect påtager sig ansvaret 
for, at de hardware- og software-
komponenter, der indgår i den samlede 
backup-infrastruktur hos GlobalConnect 
er tidssvarende og omfattet af højt 
beredskab og serviceaftaler med 
hardware- og software-leverandører. 

Servicevindue og kritiske rettelser
For at vedligeholde backup-
infrastrukturen, anvender GlobalConnect 
et fast månedligt servicevindue den 
anden torsdag i hver måned fra 
kl. 12.00-16.00, hvor services kan 
være utilgængelige. GlobalConnect 
forbeholder sig endvidere retten til at 
implementere kritiske rettelser eller 
ændringer, der ud fra GlobalConnects 
vurdering måtte være nødvendige for at 
opretholde stabil drift. 

SLA 
GlobalConnect leverer udelukkende 
servicemål på tilgængelighed til 
selvbetjeningsportal og tilknyttet 
funktionalitet på backup-miljøet – med 
undtagelse af planlagte servicevinduer. 

Guld+
99,8% tilgængelighed (24x7).

Change order for udvidelse af Repository 
inden for fem hverdage. 

Support
Kunden har i aftaleperioden adgang til 
support 24/7. 

Afregning
Løsningen afregnes efter:

•  Grundabonnement.

•  Faktisk forbrug af Veeam Cloud 
Connect-licenser. 

•  Committed datamængde (TB) på 
Repository (samt evt. datamængde i 
’Insider Protection’-folderen).

Alle parametrene faktureres bagud, 
baseret på månedlig opgørelse sidste dag 
i måneden. 

Tilkøb til Veeam Cloud Connect
•  Rådgivning og udarbejdelse af backup-

politikker.

•  Anvendelsessupport af funktionalitet.

•  Klippekort.

Tekniske forudsætninger 
•  Det forudsættes, at kunden benytter en 

Veeam Backup & Replication-server til 
backup og restore.

•  Det forudsættes, at kunden har en 
internetforbindelse med tilstrækkelig 
kapacitet til at kunne håndtere 
mængden af backup-data.

•  Kunden er forpligtiget til at sikre, at der 
ikke køres backup med andre backup-
systemer, som kan konflikte med 
GlobalConnects backup-systemer.

•  Kunden skal til enhver tid benytte 
den Veeam-softwareversion, som 
GlobalConnect foreskriver. Ved 
henvendelse til GlobalConnects 
Kundeservice kan understøttede 
versioner oplyses. 

•  Eventuel etablering af ovenstående 
forudsætninger betales af kunden.
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Claus Munch
Head of backup services  
Global Connect

claus.munch@globalconnect.dk

Tag kontakt til vores hold af 

Veeam-specialister og bliv klogere 

på, hvordan du nemt og billigt kan 

få endnu mere ud af din Veeam 

Backup & Replication-løsning. 

Læs mere på
globalconnect.dk/backup

Eller ring til os
7730 3000 

KONTAKT OS, 
OG HØR MERE

http://globalconnect.dk/backup

