Comendo backupFence
Gratis op proef!
Met één telefoontje test u 14 dagen lang deze
complete e-mailbescherming – gratis!
Onze ervaren medewerkers beantwoorden al
uw vragen en helpen u om in een mum van
tijd te starten.

Onze klanten:
# LEGO Systems A/S
# Alm. Brand Bank
# Velux
# TDC
# A+
# Danmarks Radio
# Politiken
# Jyllandsposten
# Jem & Fix
# FDM
# Varefakta
# OBH Nordica
# Vipp Design
# Hovedstadsregionens Naturgas
# Bruel & Kjær Vibro
# Fjordline
# Firesafe
# Helgelandskraft AS
# Møgster Group AS
# Gant
# Lindbak AS

In de huidige zakenwereld is e-mail is het meest gebruikte communicatiemiddel en
bedrijven zijn hier in toenemende mate van afhankelijk. Wat zou er gebeuren als de
mailserver van uw bedrijf enkele uren of enkele dagen zou uitvallen?
Met backupFence heeft uw bedrijf een realtime back-up van zowel de inkomende als de
uitgaande e-mails. Op deze manier kan uw bedrijf het verlies van gegevens voorkomen
en uw medewerkers hoeven geen enkel e-mailbericht meer te missen. Het maakt
daarbij niet uit of er iets misgaat met de mailserver van uw bedrijf of dat uw eigen
back-upsysteem dienst weigert.
backupFence kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een medewerker per ongeluk een
belangrijk e-mailbericht heeft verwijderd. Of als uw bedrijf te maken heeft gehad
met een uitval van de mailserver. Of als de back-uproutines van het bedrijf niet naar
behoren hebben gefunctioneerd. backupFence kan ook worden ingezet bij een gepland
onderhoud van de mailserver.
Volledig compatibel
backupFence is compatibel met alle soorten mailserver-software. Of uw bedrijf nu
gebruikmaakt van Lotus Notes/Domino, Microsoft Exchange Server of een
Unix/Linux-oplossing, backupFence kan altijd worden ingezet. We slaan een
kopie van een e-mailbericht op voordat dit naar u wordt verstuurd.

De belangrijkste voordelen van backupFence
• Geen verlies van gegevens: We bewaren kopieën van uw e-mailberichten
voor het geval de mailserver uitvalt.
• Geen onderhoud: Wij regelen de volledige installatie en het onderhoud
• 24/7: Deze oplossing is altijd online en maakt een back-up van elk e-mailbericht dat
wordt verzonden/ontvangen
• Onafhankelijk van de mailserver: backupFence werkt met alle typen mailservers.
• Eenvoudig beheer: Er is geen administratie van de licentie nodig omdat het systeem
centraal wordt beheerd door Comendo A/S.
• Back-up van alle in- en uitgaande e-mail
van 14 dagen
• Ondersteuning per telefoon en per e-mail
• Mogelijkheid van een alternatieve mailserver
• Reserveback-upsysteem
BackupFence kan worden ingezet bij:
• Abusievelijke verwijdering van belangrijke
e-mails
• Geplande reparatiewerkzaamheden
• Fouten in back-uproutines

Vertrouwelijkheid
Alle medewerkers van Comendo worden
aan een uitgebreide screening onderworpen
voordat ze in dienst treden.
Op deze manier kunt er altijd zeker van zijn
dat vertrouwelijk materiaal vertrouwelijk blijft.

Mogelijkheden

backupFence

Is uw e-mail belangrijk voor u?
Laat de back-up dan aan Comendo over
– in realtime!
E-mail is het meest gebruikte
communicatiemiddel in de zakenwereld van
vandaag en bedrijven zijn in toenemende
mate ervan afhankelijk.
Hoe zou u het vinden als uw e-mail enkele
uren of enkele dagen zou uitvallen?
Met backupFence hoeft u zich nooit zorgen
te maken.
U vermijdt gegevensverlies en mist geen enkel
e-mailbericht, ongeacht het moment waarop
uw e-mailserver uitvalt.

Back-up van alle inkomende e-mail

Ja

Back-up van alle uitgaande e-mail

Ja

Telefonische ondersteuning

Ja

E-mailondersteuning

Ja

Ondersteuning 24/7

Ja

Opslagperiode

Twee weken

E-mail verzenden naar alternatieve IP (mailserver)  

Ja

Back-up van een specifieke verzender oppakken

Ja

Terughalen van verwijderde e-mail

Ja

Reserveback-upsysteem

Ja

Past bij alle mailservers
backupFence werkt met alle typen mailserversoftware.
Of uw bedrijf nu gebruik maakt van Lotus
Notes/Domino, Microsoft Exchange Server,
een Unix/Linux-oplossing of met welke
oplossing dan ook, BackUpFence kan altijd
worden ingezet. We slaan een kopie van een
e-mailbericht op voordat dit naar u wordt
verstuurd.

Bewaking MX-records

Ja

Systeem in Denemarken

Ja

Systeem op basis van clustertechnologie (systeemredundantie)

Ja

Back-upsysteem op secundaire locatie

Ja
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Zo werkt backupFence

Zo werkt backupFence:
1. Een kopie van het e-mailbericht wordt
opgeslagen
2. Een kopie van het e-mailbericht wordt
opgeslagen op de back-upschijf
3. Het originele bericht wordt zonder oponthoud
naar de klant verzonden
Zowel van de inkomende en uitgaande e-mails
wordt een back-up gemaakt.

Afzender

Internet

Ontvanger

