Mailbackup
Med Dynateam mailbackup har du mulighed for at sikre din e-mail-strøm både ind- og
udgående.
Det sikrer, at du altid har en backup af e-mails du har modtaget eller sendt.

Har du nogensinde prøvet at sidde og lede din
mail igennem efter en mai, som du mente du
havde sendt, eller modtaget på et tidspunkt, men
ikke kunne finde? Nu har du muligheden for at
finde disse på en nem og overskuelig måde.
Single level-backup af dine e-mails
Med Dynateam mailbackup får du en let
tilgængelig backup af dine reelle e-mails til en lav
pris. Du behøver ikke bekymre dig om plads og
ressourcer, men vælger frit en kombination af,
hvor længe og hvor meget backup der skal
gemmes. Gensendelse af e-mails sker direkte via
kontrolpanelet og der kan gendannes enkelte
eller flere e-mails. Har du filbaseret backup på
nuværende tidspunkt, kan denne med fordel
kombineres med Dynateam mailbackup. Når du
benytter Dynateam mailfilter og sender gennem
dette har du både ind- og udgående backup.
Backup eller arkivering
Du vælger selv, om backuppen skal beholdes
intakt uden mulighed for ændringer. Dermed kan
backuppen fungere som ren arkivering.
Fysisk & elektronisk beskyttelse
Din backup er gemt i flere af Dynateams
geografisk separerede datacentre. Hvert
datacenter har en meget høj fysisk sikkerhed. For
helt at sikre, at din backup altid findes, gemmes
backuppen også på medier som tages offline.
Dermed er den beskyttet mod hackere og andre
former for sabotage via internettet.
Sådan fungerer det
I stedet for, at alle e-mails går direkte til din
mailserver, så passerer de først Dynateams
system. Her tages backup af alle reelle e-mails.
Hele processen er gennemsigtig og enkel for email brugeren, og der er ikke behov for at ændre
oplysningerne i dit e-mailprogram eller din
mailserver. Opgraderinger af tjenesten sker
automatisk og uden ekstra udgifter.

Du kan let via kontrolpanelet søge og
gensende tidligere e-mails. Kontrolpanelet
er let og overskueligt

Mailbackup beskytter mod:


Tab af e-mails

Specifikationer


Single level-backup af e-mails



Webbaseret kontrolpanel med
rettighedsniveauer



Søgning og gendannelse

For mere info
Kontakt Steen Trier Nielsen på
Tlf. 70 70 20 90 eller på mail
stn@dynateam.dk

