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Politikken beskriver Statens It´s baseline for backup afvikling for systemerne i 
datacenteret.  
 
Statens It tilbyder at gemme nogle backups længere eller foretage dem oftere, 
men det er forbundet med en ekstra omkostning, som beregnes på baggrund 
af den ønskede backuppolitik og oplyses forud for implementeringen.  
 
Backuppolitikken tager udgangspunkt i anvendelsen af udbredte backup-
systemer.  

1.1 Backup tages med henblik på Disaster Recovery 
Alle backuppolitikker er baseret på, at backup skal kunne anvendes til 
Disaster Recovery. Backupprocedurerne er således ikke indrettet for at 
imødegå utilsigtede brugerfejl. 

1.2 Data gemmes kun i det anførte antal dage 
Efter det angivne antal dage findes der ikke længere backup af de 
pågældende data. Det er derfor vigtigt, at kunden vælger backuppolitik efter 
systemets kritikalitet og den tidshorisont, hvormed kunden forventer at kunne 
konstatere et eventuelt datatab.  

1.3 Standarder for Backup 
Backup gemmes som standard i følgende antal dage efter systemtype 

Backupområde  Standardbackup 
(Baseline)  

Datatab (RPO) og 
restoretid (RTO)  

Restore/recovery  

1. Server, virtuel   
a) Backup af VMDK 
image  
b) Hverdage: 
Incremental Ugentlig: 
Fuld  
c) Gemmes 45 dage  
 

 
RPO: Op til 48 timers 
datatab  
RTO: Restore cirka 
40GB/time  

 
Det vil være muligt at 
restore en virtuel 
server (OS) tilbage til 
en tidligere version, 
såfremt den er blevet 
ødelagt.  

2. Server, fysisk   
a) Backup af server 
system image  
b) Hverdage: 
Incremental Ugentlig: 
Fuld  

c) Gemmes 45 dage  
 

 
RPO: Op til 48 timers 
datatab  
RTO: Restore cirka 
40 GB/time  

 
Det vil være muligt at 
restore en fysisk 
server tilbage til en 
tidligere version, 
såfremt den er blevet 
ødelagt. Dette gøres 
ved hjælp af en 
traditionel ”image” 
backup.  
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3. Fil shares/ fil 
server  
(Fællesdrev)  

 
a) Der tages backup 
af selve filserveren 
ifølge politik for 
virtuel eller fysisk 
server.  
b) Backup af fil 
shares som separat 
konfigureret backup  
c) Hverdage: 
Incremental Ugentlig: 
Fuld  

d) Gemmes 60 
dage  
 

 
RPO: Op til 48 timers 
datatab  
RTO: Restore cirka 
25 GB/time  

 
Det vil være muligt at 
restore filer, mapper 
og hele shares, 
såfremt disse er 
ødelagt, slettet eller  
Datamængderne er 
væsentlige i forhold 
til RTO. Store 
filservere tager 
væsentlig længere 
tid at genskabe!  

4. Exchange 
(Outlook)  

 
a) Backup via 
Exchange agent  
b) Hverdage: 
Incremental 4 
gange/dag  
c) Ugentlig: Fuld 

d) Gemmes 60 
dage  
 
 

RPO: op til 6 timers 
datatab  
RTO: Restore cirka 
80 GB/time  

Backup/restore 
foretages med 
henblik på Disaster 
Recovery.  

 

Backupområde  Standardbackup 
(Baseline)  

Datatab (RPO) og 
restoretid (RTO)  

Restore/recovery  

5. Database, 
klassifikation: Vigtig  

 
a) Database agent 
backup  
b) Hverdage: 
Incremental + logs  
c) Ugentlig: Fuld  
d) Gemmes 35 dage  
 

RPO: op til 1 times 
datatab  
RTO: Restore cirka 
80 GB/time  

MS SQL databaser 
vil kunne restores via 
full backup med 
efterfølgende restore 
af incremental og 
logs, således at 
restore kan foretages 
“point in time”.  
Backup af Oracle, 
MySQL mv. aftales 
særskilt da disse 
kræver specielle 
konfigurationer.  

6. Database, 
klassifikation: Normal  

 
a) Database agent 
backup  
b) Hverdage: 
Incremental  
c) Ugentlig: Fuld  
d) Gemmes 35 dage  
 

RPO: op til 48 timers 
datatab  
RTO: Restore cirka 
40-80 GB/time  

MS SQL databaser 
vil kunne restores via 
full/incremental 
backup, enten via 
agent eller via 
database dump til fil.  
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7. Applikations- data   
a) Applikationsdata 
som ikke er dækket 
af nogen af 
ovenstående 
områder vil der 
kunne etableres 
daglig backup af 
(Skal bestilles 
særskilt)  
 
b) Gemmes i 35 
dage  
 

RPO: op til 24 timers 
datatab  
RTO: Restore cirka 
40 GB/time  

Samme backup 
metode som for 
filshares  

 

RTO tider er baseret på restore fra LTO3 tapes via et tapedrev. I nogen 
tilfælde vil det være muligt at benytte flere tapedrev og dermed øge restore 
hastigheden. 


