32 % yrityksistä on jo kadottanut tietoa pilvipalveluissa

Suojaa yrityksesi kriittiset tiedot Microsoft Office 365:ssa
Hinnat alkaen 3,99 €/kk /käyttäjä.

Miksi Microsoft Office 360:n tietojen turvaaminen on tärkeää
Ei omaa varmistusta

Ransomware

Palvelukatkokset

Microsoft O365 ei tarjoa omaa
varmistusta, ainoastaan roskakorin ja versiohistorian rajoitetulta ajalta. Tämä voi aiheuttaa
turvallisuusriskejä.

Kiristyshaittaohjelmien kohteeksi
voivat joutua kaikki pilvipalveluissa olevat tiedostosi. Tiedostonjakopalvelut pahentavat tilannetta
entisestään.

Kun O365:ssa on teknisiä ongelmia, voit kirjautua Nexeticin
portaaliin ja päästä heti käsiksi
tiedostoihisi.

Loppukäyttäjän
tekemät virheet

GDPR

Sähköpostien
arkistointi

Melkein 60% tietojen katoamisista pilvipalveluissa johtuu
käyttäjän virheistä. Käyttäjä voi
poistaa tiedostoja vahingossa
tai tehdä jaettuihin tiedostoihin
ei-toivottuja muutoksia, mistä voi
aiheutua paljon haittaa.

Tiedot on varmuuskopioitu ja
ne säilytetään EU:n alueella.
Voit palauttaa tiedot nopeasti ja
luotettavasti.

Haittaohjelmien tekemä tietojen
tuhoaminen on yleinen ongelma.
Koska hyvänsä voi myös tulla tarve palauttaa vanha sähköposti
viesti oikeudellisista syistä.

“Kun yrityksen tiedot siirtyvät pilveen, monet organisaatiot eivät tiedä,
että he ovat edelleen vastuussa tiedostoistaan riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat.”
Gartner

SAAT TIETOSI PILVESSÄ TURVAAN
NOPEAMMIN KUIN USKOITKAAN.

Käyttöönotto napin painalluksella.

Tietojen palautus.

Helppo aloitus

Palauta tietokoneellesi. Palauta takaisin pilveen.

Sinun ei tarvitse asentaa tietokoneellesi mitään. Voit laittaa
varmistukset päälle kaikille yrityksen käyttäjille ja kaikille
Office 365 -palveluille vain yhdellä klikkauksella.

Voit palauttaa tiedot työasemallesi tai takaisin Office 365:een.
Pääset myös käsiksi aikaisempiin versioihin tiedostoistasi. Myös
poistamasi sähköpostit ja tiedostot säilyvät varmuuskopiossa.

Huoleton varmistus.

Keskitetty hallinta.

Kaikki tietosi ovat turvassa 24/7.
Automaattinen varmistus tehdään automaattisesti O365:stä
Nexeticin pilveen kaksi kertaa päivässä. Tietosi ovat aina turvassa,
ajasta ja paikasta riippumatta.

Huoleton ylläpito
Näet kaikki yrityksesi Office 365-käyttäjät Shieldin O365-hallintaportaalissa. Voit valvoa varmistusten tilaa ja lisätä uusia käyttäjiä
varmistuksen piiriin.

Turvapaikka tiedollesi.
Tiedot säilytetään Suomessa.
Konesalimme sijaitsevat Suomessa. Kaikki tieto salataan ennen sen lähetystä O365:sta
Nexeticin palvelimille. Tiedot pysyvät salattuina myös lähetyksen ajan ja konesalissa
ollessaan. Tiedot salataan automaattisesti asiakaskohtaisella salausavaimella. Vain
sinä pääset käsiksi tietoihisi ja voit palauttaa niitä. Kirjaudut sisään O365-tunnuksillasi.
Myös käyttöoikeudet luetaan suoraan O365:stä.

HINNOITTELU – SHIELD BACKUP OFFICE 365
Shield Backup Office 365

3.99 €/kuukausi

Jaettu lisälevytila kaikille
yrityksen käyttäjille

Exchangen varmistus
OneDrive for Business -varmistus
SharePointin varmistus
50 Gt varmistustilaa käyttäjää kohden
Jaettu levytilapooli

50 Gt
100 Gt
250 Gt
500 Gt
1 Tt

2,83 €/kuukausi
4,91 €/kuukausi
11,06 €/kuukausi
28,26 €/kuukausi
37,71 €/kuukausi

LUE LISÄÄ PALVELUSTA OSOITTEESTA:
nexetic.com/varmistaoffice365

Nexetic Oy
+358 10 2818 130
myynti@nexetic.com

www.nexetic.com

NEXETIC SHIELD BACKUP ON
SUOMALAINEN AVAINLIPPUTUOTE

