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Standardtjänst, detta ingår:
  Uppläggning av användare, installation av ditt      

   grundsystem samt dokumentation
 Virusskydd finns installerat och backup sker dagli- 

   gen, vi ansvarar för dess funktion
 Tillgång till din miljö oavsett var du befinner dig, så

   länge du har tillgång till Internet
 Teknisk uppdatering av serveroperativsystem,        

   servrar och dess kringutrustning såsom patchar,  
   versioner och uppgraderingar
 Felsökning/avhjälpning av serveroperativ och     

  dess funktion
 Felsökning påbörjas senast fyra timmar efter fel  

   påvisats
 Löpande övervakning av systemens prestanda     

   och funktionalitet.
 Programuppdateringar som patchar, versioner     

  och uppgraderingar av Bravidas programgrade 3,  
  Environmental class II

Säkerhet
Typ och periodicitet
 Fullständig backup sker en gång per dag, alla     

  dagar i veckan till annan fysisk lokal
 Kontroll av backuploggar sker dagligen

Återställningstest
 Återställningstest sker kvartalsvis på delar av     

  media

Skalskydd
 Säkerhetsdörr till dedikerad datahall
 Larmade väggar och tak
 Kontrollerad inpassering
 Brandskydd och översvämningsskydd

Strömförsörjning
 Redundant strömförsörjning, UPS
 Sekundär strömkälla, eget elverk

Programlicens
Cloud

Generellt
Bravida Cloud är en molnlösning för Saas, Security as a service. 
Med Artifexplattformen som användargränssnitt ges möjlighe-
ten att arbeta från valfri dator, oavsett om det är Mac, PC eller 
tablet. Du kan arbeta vilken tid som helst på dygnet och vart än 
i världen du befinner dig. Allt som krävs är en internetuppkopp-
ling. 

Funktion/Säkerhet
För att garantera driftsäkerheten och kunna hålla en hög 
tillgänglighet sprids plattformen över flera fysiska servrar i våra 
serverhallar. På motsvarande sätt hålls även strömförsörjningen 
redundant.

Kommunikationen mellan din enhet och våra servrar sker ge-
nom en krypterad uppkoppling för att skydda dina data.
Varje vardagsnatt görs backuper och för säkerhets skull sparas 
kopior i olika byggnader. Samtliga system i våra serverhallar är 
dessutom säkrade med reservkraft och släckningssystem. För 
allt detta betalar du en fast månadsavgift som är baserad på 
antalet administratörer som jobbar i systemen.
 

Varför inte överlåta driften av dina säkerhetssystem åt oss? Det ger dig en helhetslösning för dina IT-funktioner 
såsom backuper, installationer och uppgraderingar av dina Integra, Artifex samt CheckIn-applikationer.
Den främsta fördelen med Bravida Cloud är en garanterad driftsäkerhet. Vidare kräver inte lösningen inga
investeringar i dyra serverlösningar eller anställning av egen IT-personal. Allt sker givetvis med säkerheten i fokus.
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Artikelnummer, Cloud LIcensavtal 3 år

44334005

Bravida Cloud Licensavtal 3 år Integra Base Server + 3 Klient - ink. SIA Alarm, Artifex 
web-server 5 klienter för Artifex passerkortsadministration och Artifex. . 5 st Licenser 
S&V SmartIntego VCN/Offline, 1 st BCR-G2 Funktion Uppdateringläsare för SmartInte-
go VCN/offline

44334006
Bravida Cloud Licensavtal 3 år Integra Base Plus Server + 3 Klient - ink. SIA Alarm, 
Artifex web-server 5 klienter för Artifex passerkortsadministration och Artifex Card 
Service Online

44334007 Licensavtal 3 år Integra Base/Base Plus Klient

44334010 Bravida Cloud Licensavtal 3 år Integra Premium Server + 3 Klient, Artifex web-server 5 
klienter för Artifex passerkortsadministration och Artifex Card Service Online

44334015 Bravida Cloud Licensavtal 3 år Integra Enterprise Server + 3 Klient, Artifex web-server 5 
klienter för Artifex passerkortsadministration och Artifex Card Service Online

44333020 Licensavtal 3 år Integra Premium/Enterprise Klient

Konfigurationstjänster, Cloud Licensavtal

44335001 Konfugeration RouterBoard 44289903 el 44289916 VPN gateway till BravidaCloud 
med en IP Range

44335002 Konfugeration Pangea VPN gaetway till BravidaCloud för en IP range

44335003 Konfugeration IPsec gateway till BravidaCloud för en IP range

Remote Access, fjärrservice

44314030 Licensavtal 1 år Cloud Remote Access per kund
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