
✔	Ni betalar bara för den kapacitet ni 
använder!

✔	Vår VPS-tjänst består av flera 
redundanta virtualiseringskluster 
spridda över flera datacenter loka-
liserade på olika platser, vilket ger 
maximal driftsäkerhet

✔	Vi övervakar systemen dygnet runt 
och agerar direkt om något händer

✔	Ingen investeringskostnad för er!

✔	Slipp besväret med att själv ha 
ansvar för inköp, underhåll och 
placering av hårdvaran

✔	VPS är flexibelt och det är lätt att 
vid behov uppgradera hårdvaran 
(CPU, minne, diskar mm)

✔	Stöder de flesta moderna ope-
rativsystem, som Windows® och 
Linux™

✔	Enkelt att skapa en ny virtuell 
server, exempelvis för utvecklings- 
och testverksamhet

✔	Vi kan hjälpa till med installation 
och konfiguration m.m. om ni så 
önskar

✔	Backup dagligen eller enligt  
önskemål

✔	Tjänsten kan kopplas mot någon 
av våra SLA-tjänster

✔	Ni kan göra backup på era servrar 
till vår molntjänst

✔	Du får tillgång till en egen själv-
betjäningsportal för hantering av 
egna virtuella servrar, bygga ut 
med IP-nät, VPN-kopplingar m.m.

✔	En av Europas säkraste anlägg-
ningar!

Kontakta mig om du har frågor om tjänstens 
tekniska innehåll!
Olov Larsgren | CTO
070-673 04 66

olov.larsgren@fortlax.se
Fortlax AB · Box 80 · 941 22 Piteå
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FORTLAX – en av  
världens bästa platser  
för säker datalagring

Vi erbjuder välbeprövad teknik, mycket hög 

säkerhet och de allra senaste lösningarna 

för en professionell IT-miljö och ett digitalt 

lagrande av företagskritisk information.  

Gemensamt för alla våra lösningar är att 

de inte kräver någon form av investeringar 

i hård- eller mjukvara för kundens del samt 

att vi alltid kompletterar våra tjänster med 

support- och serviceavtal.

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



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.


