
DATAREWIND OCH VEEAM CLOUD CONNECT 
Datarewind är mycket glada att kunna erbjuda Veeam Cloud Connect med 100% Sverige-baserad infrastruktur.

Vad är Veeam Cloud Connect? 
Veeam Cloud Connect är en del av Veeam Availability Suite v8. Cloud Connect ger kunder som använder Veeam 
Backup&Repliaction en fullt integrerad, säker och effektiv metod för att flytta backuper av Virtuella Maskiner till 
vår Cloud lagring. 

Med Datarewind’s Cloud Connect plattform, kommer du aldrig oroa dig för dina offsite kopior igen!
  Backup till Molnet för dina virtuella maskiner och data.
  Ingen infrastruktur behövs, allt är färdigt!
  Ingen hög initialkostnad, endast månadskostnad efter användande.
  Minskad administration och ökad tillgänglighet.
  Återläs virtuella maskiner, diskar eller filer direkt till din lokala miljö vid behov.
  Använd vanliga gränssnittet för Veeam för hantering och administration.
  Alla klient/server OS som fungerar med Veeam Backup&Replication, fungerar också med Cloud Connect!
  Fungerar både för VMware och Hyper-V.

Vad skiljer Cloud Connect emot ”vanliga” repositories?
  Förenkalad VPN-fri anslutning till cloud
  Automatisk lastbalansering mellan cloud gateways
  Stöd för RESTful API 
  ”End-to-end encryption”
  Riktig skalbarhet
  ”1 click client setup”

På vilka sätt kan jag köpa tjänster med Veeam från Datarewind? 
Datarewind erbjuder sina kunder både fullskaliga backuptjänster, där hårdvaror, mjukvaror, Cloud Connect och 
alla tjänster ingår. Eller som hybridlösningar med endast Cloud Repository (till befintliga lösningar). Eller som 
Managed Private Cloud, där vi levererar en backuptjänst som inte lämnar insidan på er IT-miljö.   
Självklart erbjuder Datarewind även tjänster för fysiska maskiner.



TRE ENKLA STEG TILL BACKUP/RECOVERY MED 
DATAREWIND CLOUD CONNECT 
Skulle ni behöva hjälp, så finns ett team med mångårig specialisterfarenhet inom Veeam och datatillgänglighet 
och återställningar.

Steg 1 – Anslut din lösning mot Datarewinds Cloud Connect 
Kontakta Datarewind och teckna upp er för backuplagring i molntjänsten. Följ sedan guiden i din egen Veeam 
8 backupserver för att ansluta mot tjänsten. Dina backuper är redo att lagras i molnet inom loppet av ett par 
minuter.

Steg 2 – Kör backup mot molnet 
Börja säkra dina backuper mot Datarewinds Molntjänst. Inom kort har du automatiskt säkrat ett komplett set 
av backuper i Datarewinds säkra datacenter. Frekvenser och spartider bestämmer du helt själv.

Steg 3 – Återställ data vid behov 
Med er information skyddat i Datarewinds Molntjänst kan ni närsomhelst återläsa data från vilken som helst av 
de backuper ni lagrat.

MINIMIKRAV 
  Veeam Availibility Suite version 8. Standard eller Enterprise
  Internetbandbredd beroende på förändringstakt av data.
  Inloggningskonto emot Cloud Connect tjänsten.

FÖR MER INFORMATION 
  Kontakta Datarewind för mer information. 0771-85 20 00
  Prova Datarewind Molntjänst gratis i 30 dagar. Skicka ansökan till info@datarewind.se


