
Versiondog 
Versionsstyring og 
automatisk backup 



Fokusér på vedligehold

Download
Load kontrolprogrammet 
til enheden

Teknisk software og 
programmérbart udstyr

Check-Out
Kopier den 

seneste version 
af et projekt 

til klienten

Check-In
Kopier den 
nye version 
til serveren

Upload
Lav automatisk 

en backup

Sammenlign
Sammenlign backup 

med den seneste 
version - giv besked 

ved diskrepanter

Klient

Sådan fungerer Versiondog

På tværs af brancher og industrier verden over 
letter Versiondog arbejdet med versionsstyring 
og backup. Med Versiondog skal I aldrig lede 
efter seneste version af koden, programmet eller 
konfigurationen.

Versionsstyring
Versiondog holder øje med hvilken softwareversion, kode 

eller konfiguration, der er den seneste. Funktionen hedder 

’Smart Compare’ og standardiserer ændringshistorikken for 

alle jeres systemer og dokumenter. Listen over det udstyr, 

Versiondog overvåger, er imponerende, og størstedelen af 

alle leverandører understøttes. Slut med store excel-filer og 

uoverskuelighed, for Versiondog sammenligner versioner og 

viser et grafisk overblik over ændringer og forskelle. Det sikrer 

jer en hurtigere gendannelsesproces. 

Automatisk Backup
Nedbrud og datatab er situationer, der koster både tid 

og penge. Versiondog tager backup af enheder, der både 

kan være offline og online, så katastrofen begrænses, hvis 

systemer går ned. Funktionen ’Automatisk Backup’ er jeres 

sikkerhedsvagt, der sammenligner tidligere og nye versioner 

af programmer, software og dokmenter. Systemet holder 

også øje med ændringer i åbne programmer og giver alarm, 

hvis der foretages ændringer. Således kan I holde øje med, 

om ændringer var uønskede og uhensigtsmæssige, eller om 

handlingen var tilsigtet. 
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SCAN QR-KODEN MED DIN 
MOBIL FOR AT SE MERE 
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Versionsstyring 

 Standardiseret styring af ændringer

 Analyse og sporbarhed af ændringer

 Overskueligt grafisk overblik

 Hurtig gendannelse

Ændringshistorik

 Integreret understøttelse af ændringshistorik

 Tydelig præsentation af ændringshistorik

 Data organiseret med 100% 
gennemsigtighed og klarhed

 Audit trail rapporter med et enkelt klik

Automatisk Backup
 Al data sikkerhedsovervåges

 Automatisk sammenligning med 
eksisterende backup

 Alarm ved diskrepanter

 Samme backup-strategi for  
online- og offlineenheder

Versiondog hjælper jer hurtigt 
videre, hvis uheldet er ude, 
og nedbrud er en realitet.
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Versiondog - leveret af Logimatic.

Versiondog har i mere end 20 år hjulpet 

virksomheder i hele verden. Logimatic er 

leverandør af Versiondog fra virksomheden Auvesy, 

der, ligesom Logimatic, er ISO9001 certificeret. 

Vi har mere end 30 års erfaring inden for software- 

og automationsløsninger og har indgående 

kendskab til forsyningsbranchen. Vi skaber 

løsninger, der giver værdi hos vores kunder, og som 

udnytter de nyeste teknologier. Med Logimatic får 

I en samarbejdspartner med en reel interesse i at 

sikre jeres virksomhed den mest optimale drift. 

Vi udvikler kundespecifikke løsninger, der 

understøtter forretninsprocesserne hos vores 

kunder. Det er vores målsætning at tilbyde 

løsninger og koncepter, der teknologisk er på 

forkant med udviklingen, og hvor kvaliteten af alle 

ydelser er af højeste kvalitet. Når vi identificerer 

behov og udfordringer hos vores kunder, ser vi det 

som vores fornemste opgave at løse og følge alle 

opgaver til dørs. Jeres tilfredshed er vores mål.

 

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder. 

I kender jeres forretning bedst. Vi har ekspertisen. 

I tæt samarbejde kan vi nå i mål med den bedste 

løsning. En løsning, der er godt forankret i jeres 

virksomhed, og som skaber resultater.
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