
Beskytt dataene 
dine mot 
hverdagslige 
ulykker
Ta reisen til administrert 
sikkerhetskopiering med
Veronika og Tore.



Vurderer risikoen for tap av data

Veronika og Tore er bedriftseiere og 
konkurrenter i Hvorsomhelst, Norge. 
De deltar på et nettmøte med Frode, en 
leverandør av administrerte tjenester (MSP). 
Han deler hvordan administrert 
sikkerhetskopiering kan beskytte 
virksomhetene deres mot hverdagslige 
katastrofer.

Disse ulykkene inkluderer:

IT-feil og 
avbrudd

Tyveri eller 
tap av IT-
enheter

Ekstremt vær og 
andre hendelser

Problemer med 
datakorrupsjon

Ransomware 
angrep

HELD FOR RANSOM

Veronika registrerer seg umiddelbart for administrert sikkerhetskopiering og 
starter samme dag. Selvtilfredse Tore avslår tilbudet siden han allerede 
sikkerhetskopierer filer til skyen.

"Det er verdifullt for 
virksomheten min og 
kan spare meg for tid 

og penger over 
kostnadene."

Tips:
Administrert 
sikkerhets-

kopiering kan 
betale seg selv 
første gang du 
bruker den til å 
gjenopprette 
dataene dine.

"Det er for dyrt, 
det trenger jeg 

ikke!"



Hverdagskatastrofer: IT-utstyrsfeil
Veronika og Tore jobber hardt med forslag for å vinne samarbeid med Melvins Millions. 
En seier ville forvandle fremtiden til ett av selskapene deres, men plutselig oppstår IT-
problemer for dem begge.

Tips:
Administrerte 

sikkerhetskopier 
gjenopprettes 

enkelt til enheten 
du velger. Den 

sikkerhetskopierer 
også dataene dine 

flere ganger om 
dagen.

DØDT
BATT

ERI!

DEFE
KT 

VIFT
E!

Frode gjenoppretter Veronikas forslag på få minutter til en backup-laptop. Resten av dataene 
hennes gjenopprettes raskt mens hun fortsetter å jobbe med det 50 sider lange dokumentet.

Tore åpner skysikkerhetskontoen sin og begynner å gjenopprette dataene til 
skrivebordet. Timene tikker forbi. Han bestemmer seg for å reise hjem og 
begynne på nytt dagen etter.



Tips:
MSP-en din kan 

hjelpe deg å 
komme deg raskt 

etter 
datakorrupsjons-

problemer du 
kanskje ikke kan 

løse på egen hånd.

Hverdagskatastrofer: Datakorrupsjon
Neste morgen er det tilbake på jobb. Når Veronika og Tore ankommer kontoret, er 
det et annet problem å ta tak i; datakorrupsjon. Veronika har ikke tilgang til 
forslaget hennes. Tores nettopp nedlastede fil er også ødelagt.

Veronika vet akkurat hva hun skal gjøre. 
Hun ringer Frode, MSP-eieren, og ber ham gjenopprette
dataene til en tilstand før korrupsjon. 
Hun har mistet litt data, men ikke mye.

Tore er i en ganske vanskelig knipe. 
Siden skysikkerhetskopien var hans
eneste kopi og den var ødelagt, har han
ikke tid til å starte på nytt.

Konklusjon
Dagen for presentasjonen har kommet. Tore har falt ut av konkurransen, så 
Veronika vinner den nye kontoen. Hun ansetter flere ansatte for å støtte Melvin 
Millions og er spent på veksten i virksomheten hennes.

#1
HURRA!! 

GRATT
IS!!

Tore tar endelig kontakt med Frode for administrerte 
sikkerhetskopieringstjenester. Han vil være beskyttet fremover. 
Imidlertid mistet han sjansen til å vinne en flott ny konto som ville 
ha doblet virksomheten hans.

Hvorfor ta sjanser med dataene dine? Få 
administrert sikkerhetskopiering i dag.
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