
När det gäller intresset för publika moln så har väl 
steget till Microsoft’s Office365 varit ganska enkelt 
för många svenska organisationer. Fördelarna med 
att slippa underhålla egen infrastruktur för Ex-
change tillsammans med att kunna använda ytter-
ligare tjänster som OneDrive, Sharepoint och Teams 
gör valet ganska självklart för många. 
 
Microsoft har några grundläggande inbyggda lösningar 
för dataskydd i Office365 men man tar inte ansvar för 
ert data, och erbjuder inte heller olika efterlevnadskrav 
eller såväl korta som långsiktiga datalagringskrav. 
 
Att skydda ert Office365-data är alltid ert ansvar som 
kund och NetNordic har tillsammans med Cohesity 
en mycket kraftfull och omfattande lösning för säker-
hetskopiering och datahantering för Office365. Vi gör 
det enkelt och effektivt att på ett skalbart sätt skydda 
såväl Exchange Online, OneDrive, Sharepoint och 
Teams* antingen till ert eget datacenter eller till vårt 
NetNordic Smart Cloud. Denna lösning ger ert IT-team

full möjlighet att kontrollera säkerhetskopierings- och 
återställningsprocesser samtidigt som riskerna minskas, 
ni skyddar ert data lokalt eller i molnet från mänskliga 
fel, ransomware och andra typer av hot. 
 
Som standard så har Office365 en säkerhetsnivå i 
papperskorgen som enkelt kan tömmas av användaren, 
utöver det sparas borttagna objekt i papperskorgen i 14 
dagar. Om man tar bort användare och deras data finns 
data kvar upp till 30 dagar, sen försvinner det. Detta kan 
vara mycket allvarligt om viktiga mail-konversationer 
eller dokument inte kan återställas efter att personal 
lämnat organisationen. 

NetNordic Smart Backup 
för Office365

www.netnordic.se



Genom årtionden har svenska organisationer haft 
strikta regler för backup och återställning av alla 
typer av data inklusive Microsoft Exchange, Lotus 
Notes etc. 

I samband med övergång till Office365 så har man ofta 
tappat kontrollen på detta eller så litar man på att Micro-
soft tar ansvar. Tyvärr är verkligheten en annan och man 
ansvarar själv för allt data som lagras i Office365 och 
med det alla eventuella regulatoriska krav. 

SNABB BACKUP 
Strömma snabba backuper med Cohesity’s unika 

parallellisering .

AUTOMATION 
Policy-baserad automatiserat skydd för alla nya 

mailboxar, filer eller mappar i Office365.

INKREMENTELL FÖR EVIGT 
Möt era SLAer och reducera onödiga resurser med 

snabba inkrementella backuper för evigt.

Cohesity’s kraftfulla backup och datahanteingsmö-
jligheter ger er avancerade möjligheter och fördelar för 
att skydda ert data i Office365 med enkelhet och mini-
mal administration. 
 
Enkelhet: Hitta och skydda automatiskt ert Office365 
data. Definiera enkelt er organisations SLAer och policies 
för att säkerställa rätt efterlevnad för spartider på allt 
data i Office365, dessa policies kopplas kopplas sedan 
till backup av mailboxar, OneDrive, Sharepoint eller 
Teams*.  
 
Sökbarhet: Cohesity skapar index på allt metadata på 
backuper oavsett Office365-applikation vilket gör all data 
enkelt och globalt sökbar och medger en snabb åter-
ställning. 
 
Automation: Skapa snabbt standardiserade och 
automatiserade policies med specifika SLAer för att 
spara tid med minimerad backup-hantering. 
 
Flexibilitet: Support och stöd finns för utökade policies 
med flera alternativa återställnings-metoder för att 
stödja unika organisatoriska eller regulatoriska krav. 
Regler kan inkludera återställningstid och/eller åter-
ställningspunkt (RTOs/RPOs). 
 
Effektivitet: Skydda automatiskt nya användares mail-
boxar, filer och mappar som skapas i Office365. Använd 
bara en enkel text-sträng baserad sökning för att skydda 
mailboxar och objekt associerade med en given an-
vändare. 
 
Valfrihet: Återställ objekt till sin original-lokation eller 
om så önskas till en annan användare i Office365. 
Möjligheten att göra återställning till annan Office365-in-
stans (tenant) eller till molnbaserad lagring fungerar 
likaväl. 
 
Säkerhet: Förenkla upptäckt och bekämpa cyberattack-
er med detaljerad direktåterställning och möjligheten att 
söka efter specifika e-postmeddelanden eller filer enligt 
olika metadatafält. Stärkt datakontroll och tillsyn med 
förbättrad synlighet och spårbarhet för säkerhetskopier-
ing och återställning. 
 

Förbättra er Office365 Backup och Datahantering 

Över hälften av alla företag och organisationer använder Office365 och flyttar även andra applikationer från egna 
datacentret till molnbaserade tjänster. Se till att ni star beredda på en myriad av potentiella sätt att förlora data 
genom ett effektivt skydd före er Office365-miljö. Kontakta gärna oss på NetNordic så berättar vi mer om hur ni 
snabbt och enkelt kan skydda ert data i Office365 och lika enkelt göra snabb och granulär återställning när det 
behövs.
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För att vara helt säkra när ni skyddar era Office365 
från avbrott, skada eller datafel, lagras det i Netnordics 
redundanta, svenska datacenter på egen lagring som är 
kopierings skyddats från er instans av Office365. 

NetNordic SmartCloud som vi kallar det, hanterar varje 
kund separat och ger säker access bara till den eller de 
som ni tilldelar. Hantering är sedan genom olika roller 
som administratör, security officer, användare, med 
mera. Alla med olika behörighet enligt er specificering. 
Allt med fysiskt och logiskt perimeterskydd där endast 
auktoriserade personer har tillträde. Data som lagras 
i vår plattform är fullt sökbart med snabba svar, där ni 
kan söka på ex. GDPR information, anställnings eller 
personnummer på folk som slutat, kontonummer, namn, 
dokument, versioner eller valfria syntax. Så gott som 
enda undantaget är krypterat data där endast filnamnet 
blir sökbart. 

Önskas ni egen DR-kopia kan det kompletteras mot 
tillägg för ex. egen lagring alternativt lagring hos publik 
molnleverantör (ex. Azure, Amazon eller Google). 

I priset ingår en kom-igång avgift, inklusive driftsättning, 
handledning, dokumentation och övervakning. 

NetNordic SmartCloud
Hosted Office365 Mail backup
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Netnordic garanterar tillgänglighet och funktion av 
plattformen, vår kommunikation, access och assistans. 
Lösningen kommer dessutom fortlöpande uppgraderas, 
utökas, patch och underhåll i farten,  genom redundans 
i vårt Smarta datacenter. Normalt sker allt utan 
driftsstopp. 

Ni som kund ansvarar för förändringar av backuppolicy,  
lägga till och/eller  ta bort användare, samt vad ni vill 
göra backup av. 

Önskas löpande driftassistans kan vi givetvis även 
assitera med det. 

Priset är för Hosted Office365 backup av Mail inklusive 
lagring* och baseras på mängden data användarna 
behöver lagra och sjunker med fler användare.  Pris 
exemplet som vi definierar baseras  på ett genomsnitt 
5GB/anv. 

Beräknad datamängd per användare < 5 GB* 
Daglig backup sparas antal dagar 30 dagar 
Veckobackup sparas antal månader 2 mån 

Samtliga priser ovan redovisas exkl. moms. 
NetNordic SmartCloud driftsköts i säkra lokaler hos externt datacenter med högsta säker-
hetsmedvetande, redundans samt miljö och energieffektivitet. 
Användare 250 Anv. 500 Anv. >1.00

  Användare    250 Anv.    500 Anv. >1.000 Anv. 2.500 Anv.
Kr/mailbox/mån*         9 kr          8 kr        7,50 kr        7 kr
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