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Backup er død
Mange virksomheder tror, at de har backup. Lige indtil de opdager, at firmaet har
mistet vigtige data og filer fra Microsoft Exchange, SharePoint, OneDrive og Teams.
Risikoen for datatab er nemlig særlig stor for virksomheder med Microsoft 365,
som ikke har implementeret en ægte, tidssvarende backup-løsning.
Backup er på mange måder et forældet begreb, som bør lægges i graven. Både for
at undgå misforståelser og kritiske datatab.

Den store misforståelse
Mulighederne for at synkronisere og genskabe data i Microsoft 365 er ofte ret langt
fra, hvad brugerne forventer, de kan.
Ja, Microsoft danner sikkerhedskopier, der beskytter mod egne fejl. Men dette er
ikke det samme som backup. Backup er, når der skabes en historisk kopi af dine
data og filer, som gemmes sikkert og bestandigt udenfor Microsoft 365-miljøet.
Derfor opstår der misforståelser i hullet mellem forventningerne til Microsofts
ansvar og virksomhedens eget ansvar for at implementere en backup-løsning, der
beskytter data.

Er jeres Microsoft 365 data sikre?
Uden den rette backup-løsning - i tillæg til Microsoft 365 - er I og jeres data mere
sårbare, end I umiddelbart tror.
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Derfor har vi samlet 5 vigtige årsager til
at tage backup af Microsoft 365, som vi
kigger nærmere på nu.
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Medarbejdere kommer til at slette filer
En undersøgelse fra IBM viser, at 29 procent af al datatab skyldes
menneskelige fejl.

Tænk sig, at den største trussel mod firmaets data er dine egne medarbejdere!
Der hersker ingen tvivl om, at medarbejdere (og selv administratorer) til tider kommer til at slette filer, slette brugere, overskrive dokumenter når de arbejder sammen, eller synkronisere forkert.
Alligevel tror mange, at firmaets filer er beskyttet mod datatab, hvis bare de ligger i
skyen i OneDrive eller i en anden fildelingstjeneste.
Hvad kunne der ske?
Forestil dig at én af jeres medarbejdere ved en fejl kommer til at slette en vigtig
mail eller word-dokument.

Når en fil bliver slettet på computeren, bliver den også slettet fra OneDrive med det samme. Du kan selvfølgelig finde filen i Papirkurven, men når
denne tømmes, er indholdet væk for evigt.
Nogenlunde det samme gælder permanent slettede mails i Outlook. Mails kan
genskabes i op til 30 dage. Herefter forsvinder de også for altid.
En backup gemmer ikke bare filer, men også forskellige versioner af filer. På den
måde kan du til enhver tid genskabe tabte data, filer og mails.
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Medarbejdere sletter data med vilje
Microsoft 365 skelner ikke mellem betroede medarbejdere og tidligere
ansatte, som forsøger at slette vigtige virksomhedsdata på vej ud af døren.

I mange tilfælde har medarbejderen måske udøvet sabotage igennem flere måneder, uden nogen har opdaget det. Og uden en ordentlig backup-løsning er det
svært at beskytte data, og endnu sværere at bevise, hvad der er foregået.

Desværre er det for lidt at arkivere en mailbakke eller OneDrive-mapper, når
medarbejderen stopper. Her er data oftest allerede gået tabt. Din virksomhed
har heller ikke overblik over historikken eller omfanget af datatabet.
Med den rette backup-løsning kan du konstant opfange data, inklusiv slettede filer
og versioner, via kontinuerlig, ubegrænset backup. Du kan også genskabe data hos
den rette medarbejder, eller helt udenfor Microsoft 365-miljøet. Endeligt kan du
bruge data til undersøge, hvad der er sket og hvor længe, det er foregået.
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Forventning om backup - når der ikke er backup
OneDrive er en tjeneste, der synkroniserer dine filer, og gør dem tilgængelige overalt. Men det er ikke en pålidelig backup-løsning

Microsoft 365 giver ikke nogen garanti mod datatab. Faktisk skriver Microsoft, at du
ejer din data og håndteringen af den.
I Microsoft 365 er fil-versioner altid tilknyttet den sidste fil – og sletter du denne, ryger de foregående versioner også. På den måde har mange virksomheder oplevet,
at en fil er slettet eller forsvundet, fordi de forventede, at der var backup, selvom
der ikke var det.
Mange tror også at fildelings- og synkroniseringstjenester beskytter deres filer
mod nutidens trusler. Men det gør de desværre ikke. Dropbox, OneDrive og Google
Drive er glimrende til samarbejde og fildeling – men tjenesterne leverer ikke den
fornødne backup-funktionalitet, der beskytter dine data og filer.
Derfor har du brug for en mere dedikeret backup-løsning, som kan hjælpe med
backup fra sikkerhedskopier, disaster recovery, fjernelse af malware og meget andet.
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Dokumentation og jura
Nogle typer data skal opbevares sikkert i længere tid end normalt, fx
regnskab, bogføring og bilag. Men også visse kontrakter, emails og
tilladelser skal ofte gemmes i årevis.

Jura varierer fra branche til branche, men ofte resulterer manglende dokumentation
eller misligholdelse i bøder og juridiske tvister, som du for alt i verden ønsker at undgå.
Forestil dig, at du pludselig skal finde den der kontrakt fra 2016 frem, som skal bruges til at afgøre betingelserne. Eller mailen med den bindende accept på leverandøraftalen, som din salgschef indgik, inden han stoppede sidste år.
Det er jo ganske logisk, at virksomheder sletter tidligere medarbejdere, som er
stoppet. Men de færreste er forberedt på, at når du sletter en Microsoft-bruger, så
sletter du også personens postkasse, SharePoint og OneDrive-konto. Her ville en
backup-løsning til gengæld kunne genskabe data.
Hvis ikke du har taget backup, er løbet ofte kørt, når det er allermest vigtigt at finde
vigtige oplysninger frem fra arkiverne.
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Angreb af cyberkriminalitet
Ifølge PwC Cybercrime Survey 2020 var hele 60 % af danske virksomheder udsat for mindst én sikkerhedshændelse inden for de seneste
12 måneder. Dette er det højeste niveau af cyberangreb i fire år.

Phishing, malware og ransomware er nogle af de mest fremtrædende og ødelæggende eksempler på cyberangreb, som rammer virksomheder i hele verden – store
som små.
De eksterne sikkerhedstrusler sniger sig ofte ind via vedhæftede filer i emails. Og
hackerne bliver mere avancerede, så det er ikke længere nok at have en velbeskrevet it-politik med regler for, hvad medarbejderne ikke må trykke på.

Er du beskyttet mod OneDrives versionshistorik? Svaret er nej.
Hvis din computer fx bliver ramt af ransomware, hvor filer bliver krypteret eller
beskadiget, bliver problemerne automatisk overført til OneDrive via din netværksforbindelse! Så OneDrive synkroniserer ransomware til alle dine inficerede filer.

Hvad sker der, hvis du bliver ramt af ransomware?
Lad os sige, at du har gemt en fil, der hedder Noter2021.docx og uploader
den til OneDrive. Nu får du desværre en virus - Åh nej! -. Virussen krypterer
din Word-fil og ændrer navnet til KorrupteNoter.html. OneDrive synkroniserer med det samme, så nu har du også ransomware her.
Du kan selvfølgelig højreklikke og genskabe filen fra en tidligere version
- og dermed komme af med virussen. Ja, måske hvis det kun er et enkelt
word-dokument. Men hvad nu hvis 1.000 blandede filer er inficeret? Så
bliver det en lang aften.
Læg dertil at Microsofts Historik er begrænset og typisk ikke kan hjælpe
med tidligere versioner af filtyper, som ligger udenfor Microsofts suite af
programmer. Disse er tabt, hvis ikke du har backup.

En effektiv backup-løsning kan gøre det, som du ikke kan med Microsoft 365 –
nemlig at genskabe alle dine filer og data sikkert, hurtigt og omfattende, uanset
hvilket program de er fra. Og du bevarer versioner af alt, der har forandret sig siden
sidste backup.

Har I en backup-løsning, der beskytter jer imod alle
disse trusler?
Som du kan læse, er der mange ting at tage højde for, når du skal have
den rette backup-løsning. Derfor kan det være svært at vælge mellem
de mange løsninger, der er på markedet.
Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om I er godt beskyttet i dag. Vi
kan også vise dig et godt bud på en komplet backup-løsning, som beskytter dig imod alle de nævnte trusler - både interne og eksterne - og
som sikrer jer imod at være sårbare for datatab.
Kontakt os i dag:
+45 70 20 40 09 eller fang os på chatten www.toolpack365.com
Skriv til Laura Steen på lst@toolpack365.com og få svar på dine
specifikke spørgsmål

