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Sammanfattning 
Allt fler chefer på små och mellanstora 
företag (SMF) funderar på allvar på sin 
strategi kring skydd och lagring. De vet att 
deras företag är beroende av de datorer och 
lagringsmedia som hanterar kundorder, 
utskickslistor, frakt, finansuppgifter, lager, 
försäljningsposter och mycket mer. Det är 
mycket viktigt att skydda och dela denna 
information.  

Samtidigt ökar takten i allt som rör 
företagandet och behovet av att dela 
information mellan teamen är kritiskt för 
kundnytta och effektivitet.  

Med vilket är det bästa sättet för ett litet 
företag att både dela och skydda denna 
information?  

I denna vitbok får du en koncis och lättfattlig 
sammanfattning över din alternativ när det 
gäller att dela och skydda din 
företagsinformation, alternativens respektive 
fördelar och de val som finns att göra. 
Förutom att få veta hur du kan skydda dina 
data mot olyckor, katastrofer och stöld får du 
lära dig hur företaget kan bli mer produktivt 
och flexibelt. 

Vad alla småföretag bör veta om 
molnlagring 
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Inledning 
Små och mellanstora företag stöter ofta på 
två specifika problem när det kommer till 
datalagring: hur delar man viktiga affärsdata 
och hur skyddar man densamma. Detta har 
tidigare betraktats som två, och var för sig 
omfattande, problem. Men idag är de tack 
vare allomfattande och överkomliga 
lagringslösningar och molnlagring, mycket 
enklare och billigare att lösa. 

Datalagring är mycket enklare tack vare 
billiga, snabba lokala nätverk (LAN). Oavsett 
om datorerna är anslutna till Ethernet eller 
Wi-Fi kan de anställda snabbt dela viktiga 
företagsuppgifter, förslag, kontakter eller 
kundfrågor.  

Men vad händer om en anställd är 
frånvarande på grund av sjukdom eller 
utbildning? Hur kommer man då åt deras 
information? Hur vet man att man har den 
senaste versionen av förslaget som ska vara 
inne i dag klockan fyra?  

Dataskydd brukade innebära att en kille i en 
skåpbil kom och tog med sig kopior av data 
till en annan plats, en dyr och problemtyngd 
procedur, och behövde man sedan få tillbaka 
informationen krävdes en eller ett par dagars 
väntan. Idag används lagringstjänster som 
man kommer åt via Internet (ofta kallat 
lagring i molnet). Detta gör lagring av kritisk 
data på annan plats billig och tillgänglig 
dygnet runt. 

På de följande sidorna kommer vi att prata 
om att både dela och skydda kritiska 
affärsdata. 

Delning 
Lagrad information brukade innebära att man 
gav mottagaren en diskett, cd eller  
usb-sticka. Men tack 
vare att nätverk 
numera är så spritt är 
delning mycket 
enklare och snabbare. 
Det två vanligaste 
sätten att dela lagring 
är iSCSI (uttalas  
aj-skossi) och 
nätverkslagrings-
system (NAS). Alla 
har sin plats och sina 
fördelar. 

En iSCSI-enhet ser ut 
som en vanlig lokalt 
ansluten disk, såsom 
en C:-disk, men man 
kommer åt den via 
nätverket. Data på en 
iSCSI-enhet kan bara 
läsas av den dator 
som sparade datan, 
det gör det svårt att 
dela data. 

En NAS-enhet lagrar 
filer som alla system 
kan läsa (förutsatt att 
de har behörighet att 
läsa förstås), vilket 
gör det enkelt att 
dela information 
över nätverket. Av 
denna anledning är 
NAS-system mycket populära och de har tagit 

Ordlista  
iSCSI: Ett protokoll som 
emulerar en lokalt ansluten 
disk i nätverket. Precis som 
en lokal disk kan den bara 
läsas av det system den är 
ansluten till. 

NAS: Fillagringsenheter som 
gör att alla datorer med 
tillstånd kan komma åt dem 
via nätverket.  

Moln: Tjänster som kan 
kommas åt via Internet, 
såsom lagring och mjukvara. 
Ordet kommer från den 
grafiska molnsymbolen som 
används för att indikera 
externa nätverk. 

Privat moln: Tjänster eller 
resurser, som går att komma 
åt via Internet, som ägs och 
används privat. 

Offentligt moln: 
Internettjänster som är 
tillgängliga för allmänheten. 
Kan vara gratis eller 
kostnadsbelagda. 

Hybridlagring: En 
kombination av lokal lagring 
som stöds av offentliga eller 
privata molntjänster. Vanligtvis 
används det offentliga molnet 
bara vid behov. 

Latens: tiden från begäran till 
svar. Låg latens är mycket 
viktigt för webbtjänster för att 
användarna ska vilja fortsätta 
använda tjänsten, detta kräver 
ofta lokal lagring. 

Provisionering: processen 
att igångsätta en resurs som 
exempelvis lagring eller en 
server. 
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en allt större del av lagringsmarknaden under de 
senaste åren. NAS-enheter är även enklare att 
installera och hantera än iSCSI-system. NAS är 
det självklara valet för delning av information.  

Skydd 
Allt dataskydd kretsar kring en strategi: att 
kopiera information till flera enheter. Varför? 
Man kan aldrig lita till 100 procent på en enda 
enhet. Eldsvåda, översvämning, storm, 
jordskred, stöld och strömavbrott innebär att 
det inte heller går att lita på en och samma 
lagringsplats till 100 procent. 

Att lagra data på ett säkert sätt på annan 
plats är en av molnets huvudfunktioner. 
Studier har visat att hela 80 procent av alla 
företag som råkar ut för stora dataförluster 
går i konkurs inom två år.  

Det är därför molnlagring har genererat så stort 
intresse, eftersom det låter dig lagra kritiska 
data på ett säkert sätt i ett offentligt eller privat 
moln. Dessa testade funktionssystem belägna 
på annan plats hanteras av utbildade och 
erfarna administratörer som få företag annars 
skulle ha råd med. 

Molntjänster 
Det som är så spännande med molnet är att 
Internet-skalad IT-struktur, med pionjärer 
som Google och Amazon i ryggen, är så 
mycket billigare än traditionella IT-system 
i storföretagsskala. För små och medelstora 
företag är den populäraste molntjänsten att 
lagra affärskritiska data. Varför? Eftersom en 
molnbaserad tjänst kombinerar 
säkerhetskopiering och lagring av data på 
annan plats, skyddad från naturkatastrofer 
och stöld. 

Offentligt moln 
Som namnet skvallrar om är offentliga moln 
öppna för alla med ett kreditkort och en 
Internetanslutning. Dessa tjänster består av 
allt från enkla byggstenar som fillagring till 
affärsapplikationer som salesforce.com. 
Ett exempel på en offentlig molntjänst är 
Amazons Simple Storage Service eller kort 
och gott S3. Det är den största offentliga 
lagringstjänsten i världen, men det finns gott 
om andra företag som erbjuder molnlagring. 

Offentliga molntjänster har två huvudsakliga 
fördelar: 

• Du kan vanligtvis beställa så mycket lagring 
du vill ha online med hjälp av ett betalkort, 
och tjänsten kan börja användas på några 
få minuter. 

• Ingen kapitalkostnad. Kostnaden är rent 
rörlig och mycket enklare att bokföra. 

Privat moln 
Privata moln är tjänster åtkomliga via Internet 
som används, och drivs, av ett företag eller en 
organisation. Privata moln har inte samma 
fördel som offentliga moln har i form av snabb 
igångsättning och låga kapitalkostnader, men 
de har några viktiga fördelar. 

• Kontroll och sinnesro. Du vet alltid var 
din information finns, vanligen i ditt eget 
nätverk.  

• Snabbare start. De första datakopiorna 
kan skapas inom kontoret via ett snabbt 
lokalt nätverk, istället för de dagar eller 
ibland veckor som det kan ta att kopiera 
data via Internet till ett offentligt moln. 
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• Snabbare återställning. Det viktigaste är 
att när du behöver tillgång till data kan den 
hämtas mycket snabbare än vad som 
vanligtvis är möjligt via Internet från den 
offentliga molnlagringen.  

Hybridmolnlagring 
Hybridmolnlagring är en kombination av lokal 
på-platsenlagring och en kopia av 
informationen i det offentliga molnet på 
annan plats. Denna lösning utnyttjar de 
viktigaste fördelarna hos de båda. Lokal 
lagring är snabb och billig. Den kan säkras 
fysiskt och konfigureras att uppfylla speciella 
krav som företaget har. Samtidigt kan 
offentliga molnlagring användas till att 
säkerhetskopiera kritiska affärsdata och 
skapa en katastrofsäker kopia. Vissa NAS-
system är skapade för att enkelt integreras 
med populära offentliga molntjänster vilket 
gör det enkelt att skydda kritisk 
affärsinformation och samtidigt ge tillgång till 
data lokalt och på resande fot. 

Viktiga saker att tänka på vid 
val av lagringslösningar för 
små och medelstora företag 
Vi har pratat om hur viktigt det är att kunna 
dela och skydda data, om de huvudsakliga 
teknologierna samt de kritiska driftsfrågorna 
(skydd och återställning). Hur skapar man en 
genomförbar strategi för företaget där dessa 
variabler ingår? 

Driftsfrågor 
Dataskydd är topprioritet. Det låter dyrt, men det 
behöver det inte vara för när det gäller lagring är 
det prestanda, inte skydd, som kostar. Tack 
vare de senaste teknologiska framstegen är det 
inte många små och medelstora företag som 
behöver den prestanda som 400 000 kronors-
lagringssystem erbjuder.  

Skydd 

Här följer några användbara tips för att hitta 
pålitlig men ändå ekonomisk lagring för ett 
företag. Välj lagringssystem med: 

RAID-dataskydd. Oavsett om informationen 
speglas (RAID 1) eller skyddas via paritet 
(RAID 5) ska data alltid skyddas mot diskfel. 
Alla hårddiskar går sönder. Frågan är bara när.  

Stöd för dubbel strömförsörjning. Strömavbrott 
kan göra data oläsbar, speciellt om de sker 
medan data skrivs. Två sladdar anslutna till en 
UPS (avbrottsfri strömförsörjning) eliminerar 
denna risk. 

Hårddiskar i storföretagsklass. 
Konsumenthårddiskar har oftast lägre 
dataintegritet än kvalitetsdiskar avsedda för 
storföretag, vilket är farligt om man väljer 
RAID 5. De högkvalitativa diskarna har 
dessutom betydligt högre MTBF 
(genomsnittlig tid mellan kraschar) än diskar 
för konsumentbruk. 

RAID 5 kan återställas efter att en enskild 
disk har kraschat. När den felaktiga disken 
har bytts ut återskapas förlorade data på den 
nya hårddisken. Med konsumentdiskar kan 
däremot risken att stöta på ett icke-
korrigerbart fel medan data återskapas vara 
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så hög som 40 procent. Om ett andra fel 
påträffas kan RAID 5-systemet inte slutföra 
återskapandeprocessen vilket kan innebära 
att all data går förlorad. 

Risken att råka ut för detta är mycket mindre 
med diskar i storföretagsklass eftersom de 
har överlägsen dataintegritet. Dessutom har 
diskar som är tänkta för användning i RAID 
utökad RAID-felhantering som hjälper till att 
hålla applikationerna igång. 

Återställning 

Återställning av affärsdata är ytterst viktigt för 
att kunna fortsätta driva rörelsen efter en 
katastrof. Snabbast återställning får man via 
lokalt tillgänglig lagring. Men om katastrofen 
drabbar företaget och lokal lagring inte är 
tillgänglig kan data återställas från den 
offentliga molnlagringen.  

Låt oss till exempel säga att en firma 
med 20 anställda har 500 GB kritiska 
verksamhetsposter, inklusive e-post, 
marknadsföringsmaterial, bokförings- och 
finansiella poster – allt säkerhetskopierat till 
ett offentligt moln. Om de har investerat i en 
snabb 30 Mb/s Internetlänk och under 
förutsättning att deras molnleverantör har 
bandbredd nog, bör de kunna återställa sina 
data i en hastighet av 180 MB per minut, eller 
nästan 11 GB i timmen. Även i så höga 
hastigheter skulle det ta omkring 46 timmar 
att återställa all förlorad data. Det är därför 
vissa offentliga säkerhetskopieringstjänster 
erbjuder möjligheten att överföra 
informationen till en hårddisk och 
expressleverera den till kunden. Denna 
lösning innebär en betydligt snabbare 

bandbredd för kunden och de kan komma 
igång igen mycket fortare. 

Hantering 
Små och mellanstora företag har sällan en 
heltidsanställd IT-expert, därför måste 
lagringslösningar utvärderas enligt flera kriterier: 

Lätt att använda. Produkten måste vara 
enkel att installera för att det ska gå snabbt 
att komma igång. En farmorssäker 
användarupplevelse kan underlätta när det 
gäller enkel kontinuerlig hantering och 
långsiktig framgångsrik användning. Du 
slipper antagligen gärna ringa en IT-konsult 
varje gång en ny dator installeras och kräver 
säkerhetskopiering. 

Kostnad. Titta på hela ägandekostnaden. 
Inkluderar startkostnaden hårddiskar? 
Vad kommer det att kosta att installera och 
konfigurera lösningen i er miljö? Innehåller 
lösningen all den mjukvara som krävs 
för att skydda data i er verksamhet, 
inklusive kostnaden för licenser för 
säkerhetskopieringsprogrammet för de 
anställdas datorer? Du behöver även 
överväga framtida skalbarhet i takt med att 
företaget växer. 

Automatisering. Komplexa scheman som 
kräver att flera magnetband eller diskar ska 
hanteras blir sällan en framgång i små 
företag. Leta efter lösningar som har 
möjlighet att låta dataskyddet gå på autopilot. 
Automatisk säkerhetskopiering av datorer 
och säkerhetskopiering till molnet bör utgöra 
två grundläggande krav.  
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Återställning. Snabb och idiotsäker återställning 
är kritisk för att få igång verksamheten igen. 
I dagens höga tempo är "bare metal" 
(grundläggande systemsäkerhetskopiering 
och återställning) lika viktigt som återställning 
av filer och mappar. Det finns många 
programpaket som säkerhetskopierar 
Windows®-, Linux®- och Mac®-system till 
nätverkslagring. Dessa program kan installeras 
och konfigureras att utföra automatiska 
säkerhetskopieringar varje natt. 

Vilken lagringsstrategi passar 
det mindre företaget? 
Jag är själv småföretagare med begränsade 
supportresurser och rådet jag ger mig själv 
och vänner och klienter är: 

Se till att alla data kopieras till en sekundär 
lagring, detta innefattar att säkerhetskopiera 
datorerna i ditt nätverk till en lagringsenhet. 
Lagringsenheter kan gå sönder och gör så, 
oftast när det passar som allra sämst. Jag 
har alltid minst två kopior av min information. 
Om det är kritiska uppgifter har jag tre eller 
fler kopior. Lagring är billigt jämfört med 
kostnaden att återskapa förlorade data. 
Utnyttja det fullt ut. 

Använd en NAS-lagringsenhet som en central 
lagringsplats – det finns många NAS-lösningar 
som inkluderar inbyggt RAID-skydd och 
integrering i offentliga molnlagringstjänster. 
Detta gör att informationen blir tillgänglig för 
andra och gör att du får en enskild punkt för 
säkerhetskopiering av kritiska data till en 
molnlagringstjänst. NAS bör ha samma 
funktioner som vi diskuterar i "Driftsfrågor" ovan. 

Kritiska data bör kopieras till NAS-
lagringsenheten och sedan kopieras till en 

molnsäkerhetskopieringstjänst. Om det 
värsta händer kommer dina kritiska data att 
vara tillgängliga så att verksamheten kan 
drivas vidare. 

Mitt småföretag har ingen heltidsanställd  
IT-personal så det är kritiskt att leverantören 
av lagringslösningen står bakom produkten 
och även erbjuder problemfria supportplaner 
och tjänster som passar det mindre 
företagets plånbok. 

Sammanfattning 
Vikten av dataskydd i det mindre företaget 
kan inte nog poängteras. Det är viktigt för alla 
små företag att använda sig av sunt 
dataskydd och en återställningsstrategi idag. 

Dataskydd och återställning har tidigare 
ansetts vara ett ytterst IT-centrerat och 
komplext problem, som dessutom var så 
kostsamt att bara storföretag hade råd med 
det. En ny marknad har öppnats för 
lagringssystem som inte bara är 
kostnadseffektiva utan även enkla att hantera 
och erbjuder funktioner i storbolagsklass utan 
att heltidsanställd IT-personal krävs. Dessa 
lagringssystem har fyra till åtta hårddiskar, en 
inbyggd server, lättanvänt hanteringsprogram 
och möjlighet att säkerhetskopiera och 
skydda flera terabyte data. 

Det gamla talesättet "lägg inte alla ägg  
i samma korg" passar väldigt bra när det gäller 
lagringslösningar för småföretag. En hybrid 
molnlagring – som kombinerar det bästa hos 
lokal lagring och molnet – ger den hastighet 
och kontroll som på platsen-lagring erbjuder 
samt sinnesro eftersom en katastrofsäker kopia 
finns tillgänglig på annan ort. 
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