
Backup as a Service: 
Automatische back-ups 
zonder zorgen

Software  as a Service

Volledig automatisch
Met Backup as a Service stelt u eenmalig 

in waar u een back-up van wilt, hoe vaak 

en op welke tijden. Vervolgens worden de 

back-ups volledig automatisch gemaakt. 

U bent hier dus geen tijd meer aan kwijt 

en kunt het niet per ongeluk vergeten. 

Bovendien kunt u veel frequenter back-ups 

maken dan bij gebruik van tapes of andere 

opslagmedia, waardoor u geen hele dag 

werk meer verliest wanneer er iets met uw 

systeem mocht gebeuren. 

Notificatie per e-mail
Wanneer u gebruik maakt van  

Backup as a Service hoeft u zich nooit 

meer zorgen te maken of uw back-up wel  

is gelukt. Na elke back-up ontvangt u per 

e-mail een kort rapport, waarin u kunt zien 

of de back-up succesvol was. U hoeft zelf 

dus niets meer te controleren. 

Veiligheid en zekerheid
Backup as a Service beveiligt uw data met 

AES-128 bits encryptie (ook gebruikt door 

banken, defensie en overheid) en verzendt 

deze via een beveiligde SSL internet-

Natuurlijk weet u dat het 

van essentieel belang is om 

structureel back-ups van uw 

bedrijfsgegevens te maken. 

Traditionele back-ups op tape 

of disk kosten echter veel tijd 

en geld en de kans op verlies 

van uw data is groot. Daarom 

bieden wij u nu Backup as 

a Service. Hiermee verloopt 

het maken van uw back-ups 

geheel automatisch. Al uw 

back-ups worden veilig en 

versleuteld opgeslagen in  

ons datacentrum. U heeft er 

dus totaal geen omkijken 

meer naar.

• Met Backup as a Service behoren onveilige en inefficiënte  
back-upprocessen voorgoed tot het verleden.
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verbinding naar ons datacentrum. Ook in 

ons datacentrum blijft uw data versleuteld. 

Niemand heeft toegang tot uw gegevens; 

deze kunt u alleen lezen met uw eigen 

wachtwoord. Wij bewaren uw data boven-

dien in meerdere datacentra op verschil-

lende locaties. Zo bent u er zeker van dat 

uw gegevens nooit verloren gaan. 

Bestanden terughalen
Heeft u per ongeluk bestanden gewist of 

bent u om een andere reden data kwijt? 

Met Backup as a Service kunt u bestan-

den en mappen eenvoudig en zeer snel 

terughalen als dat nodig is. Dit kan altijd 

en overal, op elke gewenste computer 

met internet. Wij bewaren uw bestanden 

bovendien in verschillende versies. Met 

één druk op de knop heeft u vanaf elke 

willekeurige computer dus ook toegang tot 

uw oude versies, 24 uur per dag. 

Kosten- en tijdbesparing
Met Backup as a Service hoeft u nooit 

meer te investeren in back-upsoftware en 

opslagmedia. Bovendien bespaart u een 

hoop tijd, die u besteedde aan het maken 

en controleren van de back-up en het 

terugzoeken van bestanden. U betaalt bij 

ons enkel een vast laag tarief per maand, 

afhankelijk van de hoeveelheid data die 

u wenst op te slaan. Backup as a Service 

is geschikt voor alle huidige besturings-

systemen en databases.

De voordelen van onze 
Software as a Service dienst:

•  U hoeft niet zelf te zorgen voor een 
server, beheer en onderhoud;

•  U hebt, via een internetverbinding, 
altijd en overal toegang tot uw  
back-up;

•  Dure apparatuur aanschaffen is niet 
nodig, u betaalt enkel een vast laag 
tarief per maand;

•  Uw systemen en gegevens zijn per-
fect beveiligd en 100% virusvrij;

•  U bent verzekerd van automatische 
back-ups en 99,5% beschikbaarheid;

• Onze oplossing is flexibel: uitbreiden  
  of inkrimpen is zeer eenvoudig;
•  U werkt altijd met de nieuwste  

technologieën;
•  U hebt geen omkijken naar de opslag 

van uw gegevens;
•  Iedere gebruiker kan via het Control 

Panel eenvoudig zijn eigen gegevens 
beheren.

Voordelen Backup as a Service
 

•  Dagelijks volledig geautomatiseerde 

back-ups zonder omkijken

• Tijd- en kostenbesparing

•  U betaalt voor wat u afneemt;  

u hoeft geen totale server te huren

•  U profiteert van een volledig beveiligd 

platform en kunt gebruikmaken van 

de veiligheid die normaliter alleen een 

groot bedrijf kan bekostigen

•  In geval van calamiteiten is uw  

back-up buitenshuis en blijft dus  

onbeschadigd.

• Nooit meer data kwijt door brand, diefstal, waterschade of door  
een virus, stroomstoring of technisch mankement. Uw back-ups zijn  

veilig en versleuteld opgeslagen in ons datacentrum en 24 uur per dag  
voor u beschikbaar.


