MultiCom Software Oy
MultiCom on suomalainen asiantuntija- ja palveluyritys, joka on erikoistunut
asiakaslähtöisiin tiedon turvaamisen ratkaisuihin.
Varmistus- ja digitaaliset arkistointijärjestelmät ovat
olleet yrityksen keskeisintä osaamisaluetta jo lähes
kolmen vuosikymmenen ajan. MultiCom on
toimittanut asiakkailleen satoja järjestelmiä, joissa
tyytyväisyys on huippuluokkaa. Perus-teellinen
ymmärrys asiakkaan sisäisistä prosesseista sekä
vuosien kokemus ovat keskeisintä MultiComin
asiantuntemusta.
MultiComin toimittamat varmistusratkaisut
perustuvat alan merkittävimpien valmistajien ja
päämiesten teknologioihin, esimerkiksi:
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Aparavi
Cohesity
CommVault – Data Platform
DellEMC – Varmistus- ja tallennusratkaisut
o Avamar, DataDomain, Networker,Dell
Technology
Fujitsu – Eternus, CentricStor
Hitachi Vantara – Hitachi Data Protection Suite
IBM – Spectrum Protect (TSM) ja nauhakirjastot
NovaStor – HiBack, NovaBACKUP DataCenter
Oracle – StorageTek-kirjastot ja teknologiat
Veritas – NetBackup, BackupExec, DataInsight

Suurin MultiComin toimittama ratkaisu varmistaa yli
11 000 palvelinta ja lähes 20 petatavua kuukaudessa.
Laitteistotoimitukset perustuvat tyypillisesti DellEMC-,
Fujitsu-, Hitachi-, IBM- ja Oracle StorageTek teknologioihin.
Arkistointijärjestelmät toteutetaan markkinoiden
johtavilla ratkaisuilla, kuten:
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CommVault – Data Platform
DellEMC– SourceOne, Dell Technology
Hitachi Vantara – Hitachi Content Platform
IBM – Spectrum Archive ja Cloud Object Storage
Oracle HSM (Hierarchial Storage Manager ent.
SAM-FS)
Veritas – Enterprise Vault
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Yli 15 000 käyttäjän arkistointijärjestelmä on suurin
MultiComin Suomeen toimittamista
arkistointihankkeista. Kaiken kaikkiaan MultiCom on
toimittanut Exchange-, Notes- ja Sharepoint arkistoinnin noin 100 000 käyttäjälle.
Monet arkistointijärjestelmät kattavat
kokonaisvaltaisesti yrityksen kaikkien tietojen
hallinnan. MultiComin asiantuntijoilla on pitkä
kokemus arkistointihankkeista sekä sertifioinnit (yli
100) kaikkien edellä mainittujen järjestelmien
asentamiseksi ja tukemiseksi. Lisäksi olemme
verkostoituneet sisällön hallinnan (content
archiving) ratkaisujen osalta markkinoiden johtavien
toimittajien kanssa.

Vuosien kokemus on tehnyt MultiComista
vankan erikoisasiantuntijan, jonka palvelut
kattavat:
✓ varmistusanalyysit ja -kartoitukset sekä
suunnittelun
✓ järjestelmätoimitukset, ratkaisutoteutukset ja
✓ migraatiot
✓ ylläpidon ja hallinnan palvelut aina asiakkaan
tarpeitten mukaisesti
✓ tiedon turvaamisen ”avaimet käteen” toimituksena –esim. Hoivapalvelu (BRaaS)

”Joidenkin mielestä Suomen
paras tiedon suojaus- ja
pitkäaikaistallennuksen
erikoisosaaja.”

