
Datto Continuity for Microsoft Azure er en omfattende løsning for forretningskontinuitet og katastrofegendannelse (BCDR), der er 
udviklet udelukkende til administrerede tjenesteudbydere (MSP’er). Den yder tilpasset beskyttelse og strømlinet gendannelse af vigtig 
forretningsinfrastruktur, der befinder sig i Azure.

Datto Continuity  
for Microsoft Azure
En omfattende kontinuitetsløsning til  
beskyttelse af Microsoft Azure-arbejdsbyrder

Udfordringerne ved cloudteknologi
Ibrugtagningen af offentlig cloudteknologi er stigende, og et 
stadigt større antal organisationer flytter arbejdsbyrder til Azure 
for at øge agilitet, fleksibilitet og skalerbarhed. Men når du 
anvender Infrastructure-as-a-Service (IaaS), er arbejdsbyrder ikke 
nødvendigvis beskyttet. Microsoft beskriver Azure-modellen med 
delt ansvar på følgende måde:

•  Cloududbyderen (f.eks. Azure) håndterer sikkerheden i 
forbindelse med de fysiske værter, netværket og datacentrene.

•  Kunden er fortsat ansvarlig for at beskytte alt andet: 
programmer, data, slutpunkter osv.

Det er derfor afgørende at etablere en forretningskontinuitetsplan 
med mange beskyttelseslag. Når de gør dette, står MSP’er overfor 
en række udfordringer.

Sårbarhed for en enkelt cloud
Når du beskytter arbejdsbyrder med en indbygget Azure-tjeneste 
eller en tredjepartsløsning i Azure, er du afhængig af en enkelt 
cloududbyder, hvilket gør dig sårbar over for nedbrud i den 
offentlige cloud og enkeltstående fejlpunkter.

Kompleks fakturering
Det kan være svært at opbygge overskud med cloudbaserede 
løsninger til forretningskontinuitet, idet cloudens form for OpEx 
gør det svært at forudsige udgifterne. Desuden skal du også 
medregne gebyrer for tjenester og andre uventede udgifter som 
gebyrer for udgående data og omkostninger til support.

Vanskeligheder med håndtering på tværs af miljøer
Som MSP skal du nemt kunne overvåge ressourcer på tværs af 
miljøer og kunder, mens beskyttelse håndhæves ensartet. Hvis du 
bruger en anden løsning i clouden end til lokale servere, SaaS-
apps eller slutpunktsenheder, kan du opleve mere kompleksitet.

Datto Continuity for Microsoft Azure

Datto Continuity for Microsoft Azure er en enkel, sikker og 
pålidelig løsning til forretningskontinuitet, der aktiverer flere 
beskyttelseslag for en kritisk forretningsinfrastruktur. Med en 
forenklet prissætning, der er designet til at opbygge overskud 

for MSP’er, multi-cloudreplikering og adgang til Dattos tekniske 
eksperter, kan MSP’er sikre omfattende beskyttelse, håndtering og 
gendannelse af deres kunders arbejdsbyrder i Azure.

Bedste teknologi
Datto Continuity for Microsoft Azure giver MSP’er en førsteklasses 
løsning til forretningskontinuitet og katastrofegendannelse for 
intensive arbejdsbyrder i Microsoft Azure, der er bygget på Dattos 
flagskib SIRIS-teknologi.

•  Sindsro: Eliminer risikoen ved en enkelt cloud med 
replikering hver time til den sikre, pålidelige Datto Cloud.

•  Optimal RTO/RPO: Giv optimalt mål for gendannelsestid 
(RTO) og mål for gendannelsespunkt (RPO) på én 
time med intradagssikkerhedskopiering og en enkel 
gendannelsesproces med fire trin.

•  Ensartet beskyttelse: Håndter beskyttelse af 
arbejdsbyrder, lokalt såvel som i Azure VM, fra en enkelt portal.

Enkel prissættelse med en fast pris
Undgå besværet og forvirringen omkring beregning af gebyrer for 
udgående data og kompleks fakturering for flere leverandører. 
Datto tilbyder en løsning med én pris, som MSP’er kan bruge til at 
skabe et sundt overskud med. 

•  Forudsigelig, enkel prissættelse: Datto gør det let 
at forudse cloudomkostninger med en fast pris – tag 
sikkerhedskopier i flere clouds uden gebyrer for udgående 
data til dig, og fjern behovet for at skulle estimere 
omkostninger til Azure.

•  TCO (samlede ejerskabsomkostninger): Forudse let TCO 
for forretningskontinuitet i clouden med én regning, som 
er let at forstå og dækker alle tilknyttede omkostninger.

•  Ingen udgifter til udgående data: Ved at tilbyde lokalt 
redundante sikkerhedskopier og replikering af data til 
Datto-clouden kan du undgå udgifter til udgående data.

•  Designet til vækst: Tilpas beskyttelse, øg overskuddet 
og skalér virksomhedsvæksten med en fleksibel, 
nøglefærdig løsning.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility


Bygget med henblik på MSP’er
Gå videre end grundlæggende sikkerhedskopiering og 
gendannelse. Stol på, at dine kunders sikkerhedskopier opstartes 
rigtigt og nemt kan gendannes.

•  Patenteret teknologi: Enkel, sikker og pålidelig teknologi 
til forretningskontinuitet, bygget til at levere samme 
beskyttelse af ydeevne, som MSP’er stoler på med Dattos 
lokale SIRIS-løsninger.

•  Effektiv håndtering: Beskyt dine kunders arbejdsbyrder i 
Azure VM ved blot at klikke på et par knapper, og håndter 
effektivt kundernes databevaring, licenser og udgifter fra 
én leverandør. 

•  Intuitiv udrulning: Medarbejdere med kendskab til Datto, 
kan udrulle Cloud SIRIS på helt ned til fem minutter, takket 
være en opstartsproces i tre trin.

•  Strømlinet gendannelse: Gendan hurtigt arbejdsbyrder 
med en enkel proces i fire trin, alt sammen håndteret via 
en enkelt, intuitiv brugergrænseflade.

• �Hurtig�filgendannelse: Gendan filer på sekunder – uden 
at gendanne hele harddisken – via en let proces i tre trin. 
Gendan flere filer og mapper på én gang.

Sådan fungerer det
Datto Continuity for Microsoft Azure sikkerhedskopierer dine 
kunders VM’er til Cloud SIRIS, der befinder sig i en Datto-ejet 
Azure-lejer. Hver time, hvor data sikkerhedskopieres til Datto 
Cloud som et ekstra lag af beskyttelse.

Datto Cloud
Datto Cloud er en specialudviklet cloudsikkerhedskopiering og 
gendannelsesplatform. Dens uforanderlige arkitektur sætter 
standarden for en sikker cloudinfrastruktur med funktioner som 
Cloud Deletion Defense.

•  Multiregional tilstedeværelse til at hjælpe dig med at 
understøtte geografisk overflødige sikkerhedskopier

•  Konsistent stak så du kan beskytte klient-PC’er, SaaS-
apps og servere

•  Cloud Deletion Defense til beskyttelse mod ransomware, 
der giver adgang til slettede cloudsnapshots, når en agent 
enten fejlagtigt eller med ondsindet hensigt er blevet slettet

•  Virtualisering til Datto Cloud inden for få minutter, når du 
har brug for at gendanne arbejdsbyrder uden for Azure.

Beskyttelse�af�virksomhedsdata,�hvor�de�end�befinder�sig
Datto Unified Continuity giver MSP’er de omfattende værktøjer, der er nødvendige for at beskytte deres kunders filer og programmer, uanset 
om de ligger på lokale servere, i SaaS-programmer, på slutbrugercomputere eller i clouden. Datto tilbyder databeskyttelsesløsninger, som 
er udviklet specielt til MSP’er, og som er pålidelige uanset størrelse eller infrastruktur. Med en bred vifte af gendannelsesmuligheder, der 
passer til forskellige gendannelsesscenarier, giver Datto Unified Continuity MSP’er og kunderne ro i sindet ved visheden om, at afgørende 
forretningsdata kan gendannes på få sekunder, og at den normale forretningsdrift kan fortsætte i tilfælde af en katastrofe eller et datatab.

Hovedkontor 
Datto, Inc.
101 Merritt 7 
Norwalk, CT 06851
USA
partners@datto.com
www.datto.com
888.294.6312 

Globale kontorer
USA: 888.294.6312
Canada: 877.811.0577
EMEA: +44 (0) 118 402 9606
Australien: +61 (02) 9696 8190 
Singapore: +65-31586291 
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Datto Continuity for Microsoft Azure sikkerhedskopierer dine kunders VM’er til Cloud SIRIS, der befinder sig i en Datto-ejet Azure-lejer. 
Hver time, hvor data sikkerhedskopieres til Datto Cloud som et ekstra lag af beskyttelse.


