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Acronis Backup 12 – en teknisk gjennomgang 
 

Acronis Backup 12 er en av de ledende backupløsningene for bedriftsmarkedet i dag. Med 

et enkelt brukergrensesnitt er det mulig å ta backup av alle populære operativsystemer og 

miljøer på alle typer enheter. Blant styrkene til Acronis' backup er fleksible metoder for 

plassering av backup og unike gjenopprettingsmetoder som sparer både tid og penger. I 

det følgende skal vi se nærmere på Acronis og noen av de nyeste funksjonene som er 

tilgjengelige i Acronis Backup 12.  

 

 

Backupløsninger har i mange år primært fokusert på enkelte systemer, enheter eller 

produkter. Produsentene spesialiserte seg på å levere backupløsninger som kunne løse 

konkrete problemer på en rask og nøyaktig måte. Noen var best for mobile enheter,  noen 

var optimale for brukervennlig backup av dokumenter (f.eks. Dropbox), mens andre igjen 

spesialiserte seg på backup av servere eller databaser.  

 

Dette bildet har endret seg i de senere årene med fremkomsten av komplette 

programserier, som løser alle backupoppgavene en moderne bedrift har ved bruk av ett 

enkelt grensesnitt. Med en skalerbar backupløsning får man et mer omfattende overblikk og 

kan rydde opp i det virvaret av backupsiloer som ellers kan oppstå i en stadig mer kompleks 

IT-infrastruktur, ettersom dataene flyttes over på ulike nettskyløsninger og gjør det 

vanskeligere å holde oversikt over hvor dataene og programmene egentlig befinner seg.  

 

Blant utviklerne av de fullverdige seriene av backupprogrammer finner vi selskaper som 

Veeam, Amazon, Symantec og ikke minst Acronis, som vi ser på i denne artikkelen.  

 

 

 

Acronis samler kompetansen  
I 2001 ble et lite shareware-program til diskpartisjonering veldig populært. Det var utviklet 

av det nyetablerte tyske selskapet, Acronis, og ga brukeren et bredt spekter av nye 

muligheter for å optimalisere og rydde opp i datidens trege harddisker. Programmet var 

bedre og mer avansert enn det som var innebygd i Windows, og derfor tiltalende for både 

krevende PC-brukere og bedrifter som fikk øynene opp for mulighetene.  

 

Senere kom det også et program for bildebehandling, og småprogrammerernes suksess, som 

var bygget på en dyp forståelse av diskhåndtering, markerte begynnelsen på utviklingen av 

Acronis' backupløsninger. Acronis har siden utviklet løsninger for bildebehandling, backup og 

gjenoppretting for en rekke plattformer, inkludert Plesk og andre kontrollpaneler til servere. 
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I 2012 kjøpte Acronis Group Logic Inc., som hadde spesialisert seg på mobile 

backupløsninger på bedriftsnivå. Det ga Acronis grunnlaget for å utvikle en komplett serie 

med backup- og gjenopprettingsprogrammer på tvers av nesten alle plattformer. Vi skal nå 

se nærmere på den nyeste versjonen – Acronis Backup 12.  

 

 

 

Samme løsning for ba de server og iPad 
Ettersom skyløsninger er blitt billigere og mer pålitelige, og bedriftene har fått tillit til at 

skyleverandørenes håndtering av data er minst like sikker som det en IT-avdeling i en 

mellomstor bedrift kan tilby, har Acronis gått  tungt inn på markedet for profesjonelle 

skybaserte backupløsninger.  

 

Flaggskipet, som integrerer samtlige løsninger for profesjonell bruk, kalles Acronis Backup 12 

og ble lansert i midten av 2016. Anmelderne var raske til å rose programserien høyt opp i 

skyene, og utrope Acronis Backup 12 til både den raskeste og mest brukervennlige 

backupløsningen for bedriftsmarkedet noensinne. Det overordnede målet for programserien 

er å gi bedrifter full kontroll og valgfrihet over hvor backupen er plassert, uavhengig av 

system eller enhet – og samtidig sikre virtuelle miljøer. 

 

 

 

Brukervennlighet i høysetet 
Det hele skjer fra én enkelt brukervennlig plattform, hvor enheter og innstillinger velges 

individuelt eller via standardinnstillingene. Acronis Backup 12 er en nettleserbasert løsning, 

som i kombinasjon med en installasjonsfil på de aktuelle maskinene, tar backup til Acronis' 

sky, en egen backupserver eller andre medier, f.eks. en lokal disk eller minnepinne, avhengig 

av brukerens ønsker.  

 

Det høres enkelt ut, og det er det faktisk også. Installasjonen er gjort på bare tre klikk. 

Brukergrensesnittet er veldig oversiktlig, og det er like enkelt å installere backupen på en 

enkelt maskin som det er å laste ned en app på mobiltelefonen. 

 

Standardinnstillingene leverer en backup i form av en daglig oppdatert fil som lastes opp til 

Acronis' sky.  Denne enkelheten ved Acronis Backup 12 gjør det klart at selv om backup er en 

forretningskritisk oppgave, så krever det verken mye innsats eller teknisk kunnskap. Det er 

med andre ord ikke lenger behov for en IT-ekspert for å sette opp en profesjonell 

backupløsning. 
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Alt kan sikkerhetskopieres 
Via webappen får man muligheten til å legge til enheter. Her kan man velge 

arbeidsstasjoner, servere, mobile enheter, apper og virtualiseringsverter. For hvert valg 

definerer man hvilket system man vil installere på, og her viser Acronis for alvor hvor 

fleksibelt det er i relasjon til plattformene Android, Windows, Linux, iOS, osv.  Hvis man har 

et system som ikke støttes, for eksempel en Windows 2000-maskin, er det mulig å velge 

sektor-etter-sektor-backup. Denne løsningen tar komplett backup av en disk, inkludert de 

sektorene hvor det ikke er data. Dette tar selvsagt litt lengre tid, men funksjonen gir en 

sikkerhet for at bedriftens data kan beskyttes uavhengig av utdaterte systemer og maskiner 

man har stående. 

 

 

 

Fritt valg av backuptype 
I de avanserte innstillingene er det mulig å definere om man vil ha en inkrementell eller 

differensiell backup for hver definerte enhet. Ved valg av differensiell backup utføres det en 

backup av alle endringer siden siste fulle backup, mens det ved inkrementell backup foretas 

endringer i den eksisterende backupen i forhold til de siste endringene. Dette gjøres ved at 

Acronis-klienten skanner tidsstempelet og kun oppdaterer endringene. Dermed sparer man 

inkrementell backuptid og båndbredde, og kan fritt velge gjenopprettingspunkt. Det kan 

imidlertid ta litt tid å fullføre en gjenoppretting, ettersom store mengder filer skal settes 

sammen etter en inkrementell backup. 

 

 

 

Backup av programmer 
Som noe helt nytt introduserte Acronis Backup 12 backup av Microsoft Office 365. Det er en 

funksjon som sikrer samtlige brukerfiler fra den nettbaserte Office-pakken, og gir mulighet 

for forhåndsvisning, søk samt til å bla gjennom filer direkte fra backupen. 

 

Den viktigste funksjonen er nok backup av e-poster, som inneholder en rekke nye og unike 

funksjoner, inkludert effektiv beskyttelse mot løsepengevirus som umiddelbart sletter 

berørte data og automatisk gjenoppretter fra backupen og muliggjør delvis gjenoppretting. 

En dedikert backup av Microsoft Office 365 er viktig og etterspurt i markedet, fordi Office 

365s innebygde angre sletting- og snapshot-funksjoner ikke kan sammenlignes med en reell 

backup. 
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Acronis Instant Restore 
En annen spennende og unik nyhet i Acronis Backup 12 er umiddelbar gjenoppretting. Det er 

en nyttig funksjon i situasjoner hvor en maskin plutselig slås av, rammes av virus eller går i 

gulvet, og man trenger å få den på fote igjen så raskt som mulig. I stedet for å utføre en 

tradisjonell gjenoppretting, hvor alle data lastes ned og gjenopprettes, f.eks. på en ny 

maskin, brukes backupen som en virtuell maskin. Man jobber dermed direkte i sin siste 

backup via VMware eller Hyper-V uten å flytte data. Fordelen er at brukerens maskin kan 

være arbeidsklar på bare noen få sekunder. Med dette oppsettet har man vanligvis et 

gjenopprettingsmål (RPO) på 15 sekunder, hvilket betyr at man maksimalt mister 15 

sekunders arbeid.  

 

 

 

Katastrofegjenoppretting 
Acronis 12 følger på mange områder trenden innenfor virtualisering, innebygde funksjoner 

for backup av VMware ESXi- og Microsoft Hyper-V-verter samt tilhørende 

gjenopprettingsmuligheter på ny og muligens annerledes maskinvare. 

 

Et særtrekk her er Acronis' katastrofegjenoppretting, som en løsning i stor skala for 

bedrifters eller datasentres samlede systemer. Her kobles alle de individuelle backupene 

sammen i én enkelt løsning som kan gjenopprettes ved et omfattende avbrudd, hvor f.eks. 

en naturkatastrofe eller et ondsinnet angrep har satt IT-infrastrukturen ut av spill. 

Gjenopprettingen kan gjøres direkte i Acronis' sky, på nye servere eller eksisterende 

maskinvare. Det hele støttes av 24-timers telefon-, chat- og e-postsupport. 

 

 

 

Fokus pa  skyen 
Med Acronis Backup 12 har Acronis også foretatt en rekke fravalg som viser noe om i hvilken 

teknologisk retning backupen kommer til å bevege seg i de kommende årene. Microsoft 

Exchange 2003 og Windows 2000 støttes ikke lenger, og backup til alle optiske medier (CD, 

DVD, BD, ISO) er ikke lenger mulig.  

 

Man kan selvfølgelig ta backup manuelt til alle medier man ønsker, men det at backup til 

optiske medier ikke lenger tilbys som en del av Backup 12 viser at fokuset utelukkende er på 

skyen som fremtidens standard for backup. Interessant er også de tiltakene som sikrer 

bedriften mot løsepengevirus og uautorisert innsyn i dataene gjennom sterk kryptering.  
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Sterk kryptering 
At man har tatt skyen på alvor i Backup 12 understrekes også av at Acronis har jobbet med å 

tilby sterke krypteringsmuligheter. En av de få innvendingene man kan ha mot å bruke 

skybasert backup er at man mister kontrollen over dataene sine når de er i skyen. Man har 

ikke fysisk tilgang til datasentrene hvor dataene lagres, og det kan finnes suspekte typer som 

lytter på internettlinjene mellom bedriften og skyserveren. Løsningen er å gjøre dataene 

uleselige for uvedkommende ved bruk av kryptering. 

 

AES 256, AES 192 og AES 128 er krypteringsstandardene for blant andre de amerikanske 

myndighetene og er standardvalgene i Acronis Backup 12. Krypteringsstandarden velges 

individuelt for hver backupoppgave og beskyttes med et passord som bare brukeren vet. 

 

 

 

Prøv Acronis Backup 12 gratis 
Acronis tilbyr Backup 12 i to versjoner. Den ene er for små bedrifter, mens den andre, med 

tilnavnet Advanced, er rettede mot store bedrifter og bedriftsmarkedet. Forskjellen ligger 

først og fremst i at Advanced-versjonen støtter backup av flere virtualiseringsmiljøer og 

systemer som Citrix XenServer, Linux KVM og Red Hats Enterprise Virtualization. Acronis 

Backup 12 distribueres gjennom et nettverk av regionale distributører.  Acronis har valgt 

LIGA som distributør i Norden.   

 

Acronis Backup 12 kan lastes ned og prøves gratis på www.acronis.com, hvor det også er 

tilgang på detaljert teknisk dokumentasjon. 


