
 
2.2 Backup – sikring af data 
 
Nedenfor her en beskrivelse af den måde, vi har vores data på i dag og sikring af backup 
af disse samt tilbud fra Consensus-it på ny og fremtidssikret løsning.  
 

1) Team Copenhagen data, herunder filer, dokumenter, billeder m.m. og backup af 
disse 

2) Regnskabsdata og backup 
3) Mail-data 
4) Tilbud på ny fremtidssikret løsning 

 
 
Ad pkt. 1)  
Team Copenhagen har i dag egen fysisk server, hvor alle filer, dokumenter, billeder m.m. 
bliver gemt, og som er placeret på vores adresse i Grøndal MultiCenter. Serveren er i dag 
ca. otte år gammel. Der er ikke længere en serviceaftale på denne ift. sikring af 
reservedele mm. ift. evt. servernedbrud.  
Backup af vores data, der ligger på serveren, er beskrevet i vedhæftet dokument fra 
Consensus-it.  
 
Ad pkt. 2) 
Team Copenhagens regnskab og bogholderi foretages med brug af onlineprogrammet - e-
conomic - fra Visma e-conomic a/s, CVR: 29403473, Langebrogade 1, 1411 København 
K.  
Sikkerhed, drift og dokumentation beskrives på e-conomics website her:  https://www.e-
conomic.dk/sikkerhed/drift-og-dokumentation 
 
Ad pkt. 3) 
Mail og mail-data herunder backup håndteres via Microsoft Office 365 løsning og 
abonnement på denne. Consensus-it er partner i Microsofts CSP-program (Cloud Solution 
Provider), og vi har accepteret Microsoft Cloud Agreement og deres MCA-aftale for brug af 
deres online-tjenester, senest d. 18. marts 2019.  
https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements 
 
 
Ad pkt. 4) 
Nedenfor vedhæftet mail fra Consensus-it og Martin Wiil med tilbud på en ny fremtidssikret 
løsning, og hvad det koster at gå fra vores eksisterende løsning med egen fysisk server og 
til at flytte data til en SharePoint filstruktur i Office 365.  
 
Det skal her bemærkes, at der ved skrotning af den eksisterende serverløsning kan spares 
et abonnement til Central 2-zoners hardware firewall på 404 kr. ex. moms pr. måned.  
 

 
Oplæg til fremtidig sikring af data 
 
Hej Henrik 

https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/drift-og-dokumentation
https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/drift-og-dokumentation
https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements


 
Efter et mindre ø-råd med Franz, har vi besluttet, at vi kun vil tilbyde jer en migrering til en 
filstruktur i Office 365.  
 
At leje en virtuel server med løber hurtigt op i kr. 2.000-3.000/måned i datacenter omkostninger. 
Det er holdt op mod, at der med en Office 365 løsning, ikke vil være nævneværdige øgede 
driftsomkostninger, bortset fra en marginalt dyrere Office 365 licens. 
 
Det er kort sagt den rigtige vej at gå og vi har kigget på, hvordan vi får bragt jer derhen: 
 

• Alle computere skal meldes ud af server domænet og opsættes med ny Azure AD konto 

• Opgradering af Windows 7 computere til Windows 10  

• Konfigurering af Multi Factor Authentication (MFA)  

• Opbygning af SharePoint filstruktur 

• Migrering af ”billeder” og ”Delte data” til SharePoint filstruktur 

• Migrering af den personlige brugerfolder (H-drevet) til brugerens respektive OneDrive for 
Business folder 

• Mini-workshop ”kom-godt-i gang” med SharePoint og den nye filstruktur  
 
Vi budgetterer 40 timer til opgaven og med halv pris på vores timer dermed et budget på kr. 
24.000,-  
 
Vi estimerer en stigning i jeres månedlig licensafregning til Microsoft i størrelsesordenen kr. 150-
200,- 
Alle priser er ex. moms. 
 
Jeg håber, I også oplever oplægget som det rette til jeres behov og bliver glade for, at vi med det 

samme bringer jer ind i det nye årtusinde, uden et mellemhop til en dyr datacenterløsning 😊 

Som vanligt står jeg til fuld disposition for alle spørgsmål og henvendelser. 
 
Med venlig hilsen 
 

                                                                       
 

  
Martin Wiil 
Direktør 
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