
Det krävs djup expertkompetens för att hantera ditt 
företags dagliga backup, samtidigt som det ofta är ett 
mycket tidskrävande arbete. Med LOAD Backup-and-
Restore-as-a-Service (BaRaaS) kan dina kompetenta 
medarbetare lägga sin tid på mer kvalificerade 
uppgifter med större affärsnytta och lämna den 
tidskrävande backupen till LOAD. 

Risker med otillräcklig backup
• Ditt företag kan förlora värdefull information med 

oanade konsekvenser som följd.
• Ditt företag kan brista i att leva upp till eventuella 

regulatoriska krav.
• Backupen är beroende av en person med expert-

kompetens, och kan fallera om personen är sjuk, 
ledig eller slutar.

• Om er backup inte fungerar som den ska vid en 
återställning kan det innebära stora kostnader för 
ditt företag.   

• Backup tar upp dyrbar tid från företagets kompe- 
tenta personal utan att addera affärsvärde.

Åtta kritiska frågor
• Har ni mer data än er backup kan hantera?
• Har ni råd med att en eller flera kompetenta  

medarbetare lägger tid på backup som de istället 
skulle kunna lägga på att utveckla er affär?

• Vad händer om den som är backupansvarig hos  
er blir sjuk eller slutar?

• Är ni säkra på att kunna återställa affärskritisk data 
tillräckligt snabbt? 

• Vad händer om en återställning av förlorad data 
misslyckas?

• Vad händer om ni förlorar en kopia av er backup?
• Utför ni kontinuerliga tester för att säkerställa att 

backupen går att återställa? 
• Har ni regulatoriska krav att leva upp till? Vad blir 

konsekvensen av att inte klara dem?

Det här är LOAD BaRaaS 
• Du får en skalbar flexibel lösning där du betalar efter 

verksamhetens behov.
• Ingen intern administration.
• Er verksamhet blir inte personberoende, istället får 

ni ett dedikerat expertteam från LOAD som sköter 
backupen åt er. 

• Ditt företag får ut maximal affärsnytta av era interna 
resurser.

• Du kan försäkra dig om att informationen är i trygga 
händer.
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Slösar ni med värdefulla resurser?
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