Jevnlig backup av laptop’er, nettbrett og
smarttelefoner er noe som lett glemmes i
hverdagen. OBC Mobile Backup hjelper deg å
sikkerhetskopiere alle mobile enheter i selskapet,
automatisk og over internett.
På hver enhet installeres en software som jevnlig
sikkerhetskopierer og krypterer nye og endrede
data. Tjenesten leveres til en fast månedspris per
enhet og er dermed lett å budsjettere.
Med en alltid oppdatert kopi av innholdet på
smarttelefon, nettbrett og laptop'er i nettskyen går
det raskt å få all informasjon tilbake til din nye eller
gamle enhet.
Med OBC Mobile Backup lagres all informasjon og
historikk kryptert på våre datasentre. Bare du har
tilgang til sikkerhetskopien. Når du tar backup kan
du også enkelt gjenopprette data til din nye enhet.

Smarttelefon/ Nettbrett
Utviklingen av BYOD gjør at selskaper har behov for
å sikre data på den ansattes mobiltelefon eller
nettbrett. Kontaktlister, e-post og bilder kan være
forretnings-kritisk. Mange bedrifter bruker
kamerafunksjonen i telefonen aktivt for å
dokumentere utført eller påbegynt arbeid. Med OBC
Mobile Backup for smarttelefon kan man velge hva
som skal sikkerhetskopieres fra enheten og hvor
ofte det skal utføres.
Bedriften trenger ikke lenger satse på at den ansatte
husker å sikkerhetskopiere enheten via private
løsninger.

Laptop
Selskaper som har mange mobile brukere behøver en enkel og uniform måte å sikre at ikke data
går tapt. Laptop'er utsettes for uhell, glemmes, mistes eller blir stjålet jevnlig. I andre tilfeller slutter
ansatte og tar viktige deler av bedriftens data med seg, og bedriften sitter uten en kopi. Ofte legger
man ikke merke til viktigheten av dataene før de er borte. Med OBC Mobile Backup velger man
hvor mange enheter som behøver å sikkerhetskopieres, og dataene blir automatisk sikret.

Ledende på sikkerhet
Alle data krypteres på den mobile enheten med
samme sikkerhetsgrad som banktransaksjoner. 256
bits SSL kryptering gir svært sikker dataflyt.
Dataene lagres kryptert på OBC datasentre i Norge
som har høy sikkerhetsklarering.

Enkel installasjon
OBC Mobile Backup støtter Android og iOS mobil operativsystemer og kan enkelt lastes ned
som en mobil-app. Den tar også backup fra din Windows og Mac-OS X laptop.

Lagringkapasitet
På OBC Mobile Backup kan du lagre inntil 25 GB for alle typer enheter. Man kan
selvfølgelig øke kapasitet ved behov.
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