Cloud Portal Software til
Hosting- og cloud-udbydere
Din virksomhed har sikkert allerede investeret mange penge i backup software og infrastruktur.
Nu er det tid til at høste frugterne. Med Frontsafe Cloud Portal Software kan du levere
Spectrum Protect som en cloud-service – og løsningen inkluderer alt, hvad du har brug for.

Funktioner og fordele
Med Frontsafe Cloud Portal får du en række
selvbetjeningsværktøjer, og alt det der skal
til på toppen af IBM Spectrum Protect for at
etablere en public/hybrid backup cloudløsning.
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Med den indbyggede grupperingsmodel kan du
opbygge præcis den distributionsmodel, du har brug for.
Du kan fx. tilføje en distributør, der får et login og derefter
kan tilføje sit eget forhandlernetværk. Og de forskellige
forhandlere kan logge ind og tilføje deres slutkunder.
På hvert niveau giver du dine brugere de rettigheder,
der svarer til deres adgangsbehov.
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The Cloud portal software
was what we needed to deliver
advanced data protection,
affordably, to our small to
medium business clients.

Selvbetjening

Med den helt enkle Frontsafe Cloud Portal
web-brugergrænseflade kan du give dine kunder og brugere
adgang til letforståelig selvbetjening. Du tildeler brugerne
de rettigheder, de har behov for, så de nemt kan betjene
sig selv på en række områder.

Tim Campbell, President at CenterGrid
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Administration

Integration

Frontsafe Cloud Portal Software-løsningen er spækket
med funktionalitet, som gør den generelle administration
af Spectrum Protect enkel og effektiv. Fra løsningen har administratorer adgang til at administrere samtlige Spectrum
Protect-servere – også hvis de er placeret på flere forskellige lokaliteter.

Du kan få adgang til alle funktioner og data i Frontsafe
Cloud Portal Software gennem det indbyggede “application
programming interface” (API) - baseret på REST. Integration
med eksterne programmer (ERP, BI, web-apps,
brugerportaler, fakturering og support) er dermed
forberedt - og lige til at gå til.

Rapporter

Aktivering

Spild ikke tid og ressourcer på at opbygge brugervenlige
rapporter til dine brugere. Gennem Frontsafe Cloud Portal
Software får du adgang til plug-and-play-rapporter, som
nemt kan tilpasses de forskellige krav og ønsker som dine
slutkunder har. Også selvom der er tusindvis af dem.

Aktivering og “schedulering” af nye backups sker med få
klik med musen og kræver ingen særlige it-forudsætninger.
Du kan også lave standardindstillinger, så dine slutbrugere
selv kan hente og konfigurere deres backups
– én gang for alle.

Support

Faktureringsgrundlag

Du kan levere en effektiv support til dine slutkunder.
Skræddersy alarmrapporter og advarsler, der svarer til dit
support-teams behov, og optimér deres tidsforbrug. Du kan
også simulere slutbrugere og dermed give en mere præcis
support. Og endelig kan du give dine forhandlere mulighed
for selv at yde support til deres egne slutkunder.

For enhver cloud-ydelse er fleksible og automatiserede faktureringsprocesser helt afgørende. Frontsafe Cloud Portal
Software giver dig mulighed for at skræddersy produkter
og priser, så de passer til den måde, du ønsker at fakturere
dine forskellige forhandlere og slutkunder. Hver måned
autogenereres et faktureringsgrundlag, som indeholder
alle månedens fakturalinjer, så du kan automatisere selve
fakturagenereringen i dit eget faktureringssystem.

Prøv
Cloud Portal Software
Ring på
+45 8743 4090
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