
Datto Continuity för Microsoft Azure är en omfattande lösning av business continuity and disaster recovery (BCDR) som är byggd 
exklusivt för hanterade serviceleverantörer (MSP). Den erbjuder möjligheten att anpassa skydd och effektivisera återställning för kritisk 
verksamhetsinfrastruktur som finns i Azure.

Datto Continuity  
för Microsoft Azure
En omfattande kontinuitetslösning för att  
skydda Microsoft Azure arbetsbelastningar

Utmaningarna med molnanpassning
Offentlig molnanpassning accelererar, med ett ökat antal 
organisationer som flyttar arbetsbelastningar till Azure för att 
öka rörlighet, flexibilitet och skalbarhet. Men när du anpassar 
infrastruktur-som-en-tjänst (laaS), skyddas inte nödvändigtvis 
arbetsbelastningar. Microsoft beskriver Azures delade 
ansvarsmodell enligt följande:

•  Molnleverantören (t.ex. Azure) hanterar säkerheten för den 
fysiska värden, nätverket och de fysiska datacentren.

•  Kunden förblir ansvarig för att skydda allting annat: 
applikationer, data, slutpunkter och så vidare.

Som ett resultat av detta är det viktigt att etablera en 
affärskontinuitetsplan med flera olika skyddslager. Genom att göra 
det, möter MSP:er ett antal utmaningar.

Sårbarhet på enkelmoln
När du skyddar arbetsbelastningar med en ursprunglig Azure-tjänst 
eller en tredjepartslösning i Azure, förlitar du dig på en enskild 
molnleverantör, vilket gör dig mottaglig för offentliga molnavbrott 
och enskilda felpunkter.

Komplex fakturering
Det kan vara svårt att bygga marginaler med en molnbaserad 
företagskontinuitetslösningar då molnets OpEx natur gör utgifter 
svåra att förutspå. Dessutom måste du räkna med serviceavgfiter 
och andra oväntade kostnader, som t.ex. utträdesavgifter och 
överliggande support.

Svårghet att hantera över miljöer
Som MSP måste du lätt kunna övervaka resurser tvärs över miljöer 
och kunder medan du konsekvent förstärker skydden. Om du 
använder en annan lösning i molnet än vad du gör för servrar på 
anläggningen, SaaS appar eller slutpunkysenheter, kan du erfara 
ytterligare komplexitet.

Datto Continuity för Microsoft Azure

Datto Continuity för Microsoft Azure är en enkel, säker och pålitlig 
affärskontinuitetslösning som möjliggör flera lager av skydd för 
kritiska affärsinfrastrukturer. Med förenklad prissättning som är 

utformad för att bygga marginaler för MSP:er, multimolnreplikering 
och tillgång till Dattos tekniska experter kan MSP:er säkerställa 
omfattande skydd, hantering och återställning av sina kunders 
arbetsbelastningar i Azure.

Bäst-i-klassen teknologi
Datto Continuity för Microsoft Azure ger MSP:er en premiumlösning 
för affärskontinuitet och katastrofåterställning för de kritiska 
arbetsbelastningar som finns i Microsoft Azure, byggd på vårt 
flaggskepps SIRIS teknologi.

•  Sinnesfrid: Eliminera risker med enkelmoln med replikering 
per timme med det säkra, pålitliga Datto Cloud.

•  Optimal RTO/RPO: Erbjud optimal återhämtningstidsmål 
(RTO) och en-timmes återhämtningsmål (RPO) prestanda 
med säkerhetskopieringar under dagen och en enkel 
återställningsprocess i fyra steg.

•  Konsistent skydd: Hantera skydd för både 
arbetsbelastningar på anläggningar och Azure VM från en 
enkel portal.

Enkel, fast prissättning
Eliminera krångel och förvirring med att räkna ut utträdesavgifter 
och komplicerad, multisäljarfakturering. Datto erbjuder en 
lösning med ett pris så att MSP:er kan göra en sund marginal på 
försäljningen. 

•  Förutsägbar, enkel prissättning: Datto gör det enkelt att 
förutsäga kostnader med fast prissättning – omfamna 
säkerhetskopieringar av flera moln med $0 utträdesavgifter 
och eliminera behovet av att försöka uppskatta Azure-kostnader.

•  Total kostnad av ägarskap (TCO): Prognostisera lätt TCO av 
affärskontinuitet i molnet med en lättförståelig faktura som 
anger alla relaterade kostnader.

•  Inga utträdeskostnader: Genom att erbjuda lokalt 
överflödiga säkerhetskopior och sedan replikera data till 
Datto Cloud kan du undvika utgående kostnader helt och hållet.

•  Utformad för tillväxt: Anpassa skydd, öka marginalen och 
skala affärstillväxten med en flexibel nyckelfärdig lösning.

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


Specialbyggd för MSP:er
Gå längre än grundläggande säkerhetskopiering och återställning. 
Känn dig trygg med att din klients säkerhetskopieringar startas 
korrekt och lätt kan återställas.

•  Patenterad teknologi: Enkel, säker och pålitlig 
affärskontinuitetsteknik byggd för att ge samma nivå 
skydd av prestanda som MSP:er litar på med Dattos lokala 
SIRIS-lösningar.

•  Effektiv hantering: Skydda dina kunders Azure VM 
arbetsbelastningar med några klick och hantera effektivt 
lagring av klientdata, licenser och kostnader från en 
enda leverantör. 

•  Intuitiv distribution: Erbjuds med en trestegs 
onboardingprocess så att teammedlemmar som är bekanta 
med Datto kan distribuera ett SIRIS-moln så snabbt som på 
fem minuter.

•  Strömlinjeformad återhämtning: Återhämtar snabbt 
arbetsbelastningar med en enkel process på fyra steg, alla 
hanterade med ett enkelt, intuitivt gränssnitt.

• �Snabb�filåterhämtning: Återhämtar filer på sekunder -- utan 
att lagra hela disken -- med en enkel process på tre steg. 
Återhämtar flera filer och mappar på samma gång.

Hur det fungerar
Datto Continuity för Microsoft Azure backar upp din kunds datorer 
för Cloud SIRIS som befinner sig i en Datto-ägd Azure-hyresgäst. 
Varje timme kopieras den data till Datto Cloud för ett 
extra skyddslager.

Datto Cloud
Datto Cloud är en ändamålsenligt byggd molnbackup och 
återhämtningsplattform. Dess oföränderliga arkitektur sätter 
standarden för en säker molninfrastruktur med funktioner som 
Cloud Deletion Defense.

•  Mångregional närvaro för att hjälpa dig att stödja 
geografiskt redundanta säkerhetskopior

•  Konsekventa stacks för dig att skydda din kunds datorer, 
SaaS appar och serverar

•  Cloud Deletion Defense för skydd mot ransomware, 
möjliggör åtkomst till raderade molnögonblicksbilder när en 
agent antingen har raderats av misstag eller uppsåtligen 

•  Virtualisering till Datto Cloud på minuter när du behöver 
återhämta arbetsbelastningar utanför Azure.

Skydda�affärsdata�oavsett�var�de�befinner�sig
Datto Unified Continuity ger MSP:er de omfattande verktyg som behövs för att skydda deras kunders filer och applikationer, antingen de är på 
en lokal server, SaaS applikationer, slutanvändares datorer eller molnet. Datto erbjuder dataskyddslösningar byggda särskilt för MSP:er som 
är pålitliga oavsett storlek eller infrastruktur. Med ett brett utbud av återhämtningsalternativ för att matcha olika återställningsscenarier, ger 
Datto Unified Continuity MSP:er och kunderna sinnesro när de vet att viktiga data kan sparas på sekunder och normal affärsverksamhet kan 
fortsätta vid händelse av katastrof eller dataförlust.

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

Globala kontor
USA: 888.294.6312
Kanada: 877.811.0577
EMEA: +44 (0) 118 402 9606
Australien: +61 (02) 9696 8190 
Singapore: +65-31586291 

    
    
    
    
 

   

Copyright © 2021 Datto Inc. 

Med ensamrätt.

Uppdaterad 17.06.2021

Datto Continuity för Microsoft Azure säkerhetskopieras dina kunders datorer till Cloud SIRIS som finns i en Datto-ägd Azure-hyresgäst. Varje 
timme säkerhetskopieras den data sedan upp till Cloud SIRIS för ett extra lager av kydd.


