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 DATABLAD
 UNISON  –  SERVER REPLIKERING

SERVER REPLIKERING

Distributed server solution är vårt sätt att se till att våra kunder inte behöver kompromissa 
nivån på säkerheten på grund av höga kostnader. 

PACOM UNISON 
PACOM Unison är utformat för att erbjuda lätthanterlig administration av flera underliggande säkerhetssystem.  

SERVER REPLIKERING  
Server replikering är den process som delar information på ett samstämmigt sätt mellan hårdvara och mjukvara med syftet 
att förbättra tillförlitligheten, feltoleransen och tillgängligheten i säkerhetssystemet. I samband med processen kopieras 
databas, information eller ändringar av information till en annan server för att sedan hålla de två kopiorna synkroniserade 
med varandra. 

Server replikering sker automatiskt vilket innebär att inget aktivt underhåll krävs av operatören. Tack vare denna lösning 
får man en säker backup utan att kompromissa prestandan, säkerheten eller användarvänligheten hos systemet. Skulle 
systemet crasha så behöver inte operatören oroa sig för att Unison klienten stängs ner. Detta förebygger att man går miste 
om larm och passerdata som annars inte skulle läsas upp under tiden systemet ligger nere. 

 



Server replikering gör det möjligt att köra Unison som en Enterprise lösning och förbättrar redundanta 

lösningar utan att behöva sätta upp en Microsoft Cluster-konfiguration. I detta scenario kan flera Unison 

servrar ställas in på att automatiskt kopiera data från en server till andra servrar som ger failover-stöd för 

både Unison klienter och ansluten hårdvara. 

Unison Version 5.9    
Unison Enterprise Licens 
Unison Distributed Server License 
Microsoft SQL Server 2012

BESKRIVNING

KOMPATIBILITET

ORDERINFORMATION

  ARTIKELNR TYPKOD  BESKRIVNING
 110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

  110 001 014  USN-DSS  Unison serverreplikering (Distributed Server License)

DS-USN-GNR-01-SE v20180831

Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 
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