
Lägg inte alla dataägg  
i samma korg!

FORTLAX  
CLOUD CONNECT

De flesta företag har rutiner för 
att ta backup på sina data. Men 
oron finns där ändå – tänk om 
inte backupen fungerar om den 
behövs? Eller tänk om backupen 
försvinner tillsammans med  
originalet? Lugn, vi har en lös-
ning på det – FORTLAX CLOUD 
CONNECT.

Att ta backup är en sak. Men att komma 

igång igen om olyckan är framme, det är 

en helt annan sak. Med FORTLAX CLOUD 
CONNECT tas kopior på era lokala backu-

per och lagras i våra säkra datacenter i norra 

Sverige. Motor i tjänsten är Veeam Cloud 

Connect som på ett effektivt sätt säkrar era 

backupdata. Vi kan även sätta upp en helt 

Tveka inte! Kontakta mig så  
hjälper jag dig direkt!
Michael Holm | DIRECTOR ENTERPRISE 
SOLUTIONS
070-390 20 57  

michael.holm@fortlax.se

3 – 2 – 1  
Tre steg till att 
säkra era data

◾ Ni behöver 3 kopior 
på era data

◾ De ska lagras på 
2 olika typer av 
media

◾ Ni behöver 1 kopia 
på annan plats

automatiserad lösning åt er, 

som gör att ni blixtsnabbt är 

på banan igen efter stöld, 

serverkrasch, brand eller 

annat som drabbat er.



Därför ska du ta kontakt med  
oss redan idag och fråga om  
FORTLAX CLOUD CONNECT

✔	 Även om ni har egen backup så säkrar vår tjänst 
denna backup utanför ert hus

✔	 Kan ta backup både på fysiska maskiner och även 
samtliga program i Office365

✔	 Era säkerhetsbackuper ligger lagrade i Europas 
säkraste datacenter

✔	 Vi säkerställer att ni inte bara har backuper, utan att 
de fungerar att återskapa också

✔	 Ni behöver inte göra några egna investeringar i 
infrastruktur

Kontakta mig om du har frågor om tjänstens 
tekniska innehåll!
Fredrik Larsson | SYSTEM ADMINISTRATOR
070-250 06 19

fredrik.larsson@fortlax.se
Fortlax AB · Box 80 · 941 22 Piteå

vx 0911-300 60 · info@fortlax.se · fortlax.se

FORTLAX – personliga 
IT-tjänster med högsta 
säkerhet

Fortlax är norra Sveriges ledande datacenter 

med tre anläggningar i världsklass strax utanför 

Piteå. Vi är era personliga rådgivare och hjälper 

ert företag att växa med hjälp av smarta IT- och 

molntjänster. Vi lagrar er data i anläggningar 

av högsta säkerhetsklass på en plats där 

gjorda riskanalyser visar på extremt liten risk 

för naturkatastrofer. Dessutom driver vi alla 

våra anläggningar med 100 % grön energi och 

nyttjar naturlig kyla stora delar av året.


