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ZORG VOOR EEN 
VEILIGE OPSLAG- 
EN BACK-UP IN DE 
DIGITALE WERELD 
VAN VANDAAG EN
MORGEN!

Verhoog je ROI met 1,43x, maak essentiële IT 
resources vrij en verlaag oplopende kosten 
met BackupSimple van SoftwareONE.
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Laten we het concreet maken en eens kijken hoe deze klant met gemak 
tot 37% aan uitgaven kan besparen, door te investeren in Microsoft Azure 
in plaats van gebruik te maken van traditionele opslag. Omdat we met een 
voorbeeld willen werken, doen we de aanname dat de klant 2x 125 TB aan 
traditionele opslag gebruikt, wat in de toekomst alleen maar toe zal nemen. 

VERSNEL JOUW DIGITALE 
TRANSFORMATIE
Het opslaan van data bevindt zich in een overgangspositie en SoftwareONE 
ervaart dat de traditionele dataopslagmodellen van on-premises datacenters 
steeds meer gedateerd raken. De noodzaak om schaalbare datacenters 
op te zetten, die inspelen op de vraag en daarbij enorm flexibel zijn, neemt 
aanzienlijk toe terwijl veel IT-afdelingen tegelijkertijd nog steeds moeten 
werken met beperkte budgetten om uitbreiding van opslagmiddelen in te 
zetten.

Traditionele opslag begint zijn waarde te verliezen en blijkt steeds minder 
in staat om compatibel te zijn met nieuwere opslagtechnologieën. Het 
omslagpunt zal uiteindelijk bereikt worden wanneer de traditionele 
technologieën niet langer in staat blijken om, op een kosteneffectieve manier, 
tegemoet te komen aan de behoefte van de organisaties. Cloud-based 
oplossingen zoals Microsoft Azure of AWS kunnen wél de hoge flexibiliteit 
en schaalbaarheid bieden; binnen een tijdsbestek van seconden. Daarmee 
bespaar je flink op de kosten!
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ROI BEREKENING VOOR OPSLAG
ON-PREMISES VS AZURE BLOB OPSLAG

Investering on-premises opslag voor 5 jaar

2 x 275 TB , CAPEX   530.000

5 jaar onderhoud, OPEX   150.000 

Setup & Migratie   90.000 

Uitgaven elektriciteit   15.000 

½ Rackspace 7.500 

Investering voor 5 jaar   792.500 

ROI berekening

Opslagkosten on-premises 5 jaar   792.500 

Opslagkosten on-premises per jaar   158.500

Azure Blob opslag 5 jaar  576.930

Azure Blob opslag per jaar  115.386

Kostenbesparing = 37%

ROI = 1,37x

ON-PREMISES OPSLAG AZURE BLOB STORAGEVS.
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110’000.-   5yr Maint. OPEX
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6’500.-   2yr Maint. OPEX



SoftwareONE | BackupSimple4

Wanneer het aankomt op de beveiliging van data, vertrouwen veel 
organisaties volledig op Microsoft. Men denkt vaak dat de SaaS oplossing 
ook een volledige back-up- en recoveryoplossing bevat. Helaas is dit een 
foutieve aanname, wees alert! Microsoft Office 365 biedt veel krachtige 
tools, maar het bevat geen uitvoerige oplossing voor de back-up en 
terugplaatsing van data!

Als je gebruik maakt van Office 365, maakt Microsoft een back-up 
van de data in de cloud. Het is wel belangrijk om te weten welke data 
automatisch, zonder jouw veiligheids- en compliance regels, worden 
weggeschreven, en waar je zelf aan de slag moet. Wist je bijvoorbeeld dat 
het grootste deel van je data, zoals verwijderde SharePoint pagina’s of 
bestanden uit OneDrive voor Bedrijven, slechts 30 dagen bewaard blijven 
en daarna permanent verwijderd worden? 

Omgevingen waarin meerdere cloudoplossingen worden gebruikt, zoals 
een combinatie van AWS / Azure IAAS / PAAS, kennen geen standaard 
oplossing voor de back-up en het terugzetten van data. Ontdek hier of er 
gaten zijn in jouw Office 365 data back-up! 

Met onze BackupSimple oplossing kunnen we eenvoudig helpen bij 
het invullen van potentiële veiligheidshiaten en back-up van jouw data 
bieden die verder gaat dan wat Microsoft biedt. BackupSimple is een 
veelomvattende oplossing die draait om wat jij nodig hebt qua back-
up. Van Microsoft Azure en AWS tot Office 365: BackupSimple biedt één 
enkel, veilig, schaalbaar en flexibel platform waar jij in control bent. 

En met BackupSimple kun je tot 43% besparen vergeleken met een 
investering in een traditionele back-upoplossing.  

BACK-UP & RECOVERY
VAN JOUW DATA

https://www.softwareone.com/en/blog/all-articles/2019/06/11/does-office-365-offer-a-complete-backup-and-recovery-solution
https://www.softwareone.com/en/blog/all-articles/2019/06/11/does-office-365-offer-a-complete-backup-and-recovery-solution
https://www.softwareone.com/en/blog/all-articles/2019/06/11/does-office-365-offer-a-complete-backup-and-recovery-solution
https://www.softwareone.com/en/blog/all-articles/2019/06/11/does-office-365-offer-a-complete-backup-and-recovery-solution
https://www.softwareone.com/nl-nl/webinars/2020/08/06/hoe-heb-jij-de-backup-van-office-365-ingeregeld
https://www.softwareone.com/nl-nl/webinars/2020/08/06/hoe-heb-jij-de-backup-van-office-365-ingeregeld
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ROI BEREKENING VOOR BACK-UP DIENSTEN
TRADITIONELE BACK-UP VERSUS BACKUPSIMPLE

Investering traditionele back-up voor 5 jaar

2 x back-up met 60 maanden onderhoud   590.000

Licentie voor 275TB voor 5 jaar     412.500 

Personeelskosten 5 jaar   600.000 

Setup en migratie      90.000

Uitgaven elektriciteit       15.000 

½ Rackspace         7.500 

Investering voor 5 jaar   1.715.000

TRADITIONAL BACKUP BACKUPSIMPLEVS.

2 x LEGACY BACKUP APPLIANCE FOR 240TB
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200VMs,
40 App

600 User:

5yr x 61,200  = 306,000 OPEX
5yr x 42,450  = 212,250OPEX

5yr x 100,380  = 501,900 OPEX
350 VMs, 70 App 710 User

5yr x 115,386  = 576,930OPEX
275 TB (Blob Storage,GRS-Redundancy)

4yr x 9,300 = 37,200 OPEX
4yr x 24,30 = 97,248 OPEX

3yr x 25,320 = 75,960 OPEX
3yr = 72,936 OPEX

2yr x 4,560 = 9,120
2yr = 48,624

BackupSimple investering voor 5 jaar

BackupSimple kosten voor de dienst, per jaar     100.380 

Azure Blob opslag per jaar      115.386

 Personeelskosten voor administratieve taken, per jaar     24.000

Investering voor BackupSimple voor 5 jaar   1.198.830

Kostenbesparing = 43%
ROI = 1,43x
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BackupSimple is hét antwoord op de vraag naar een holistische back-up 
oplossing voor Office 365 en meer, en is beschikbaar voor zowel on-prem-
ises als hybride en cloudomgevingen. Doordat BackupSimple verschillen-
de cloudproviders ondersteunt, zoals Amazon (AWS) of Microsoft Azure, 
en gebaseerd is op jouw voorkeuren voor implementatie, kun jij eenvoud-
ig en flexibel jouw back-ups opslaan waar je wilt. 

GUN JEZELF RUST MET 
BACKUPSIMPLE

Verbeterde ROI

Verzeker jezelf van een ROI van 1,43x door te investeren in 
BackupSimple in plaats van een traditionele back-up oplos-

sing.

Maak IT resources vrij

Door het gebruik van BackupSimple kunnen medewerkers 
meer tijd besteden aan andere taken en verantwoordelij-

kheden.

Minder facilitaire kosten

Met BackupSimple hoef je je geen zorgen meer te maken om 
bijkomende kosten voor o.a. elektriciteit of rackspace. 

Ben je op zoek naar persoonlijk advies en ondersteuning in hoe je de ideale 
back-up- en recovery oplossing voor jouw organisatie kunt opzetten? Neem 
dan vandaag nog contact met ons op.

https://www.softwareone.com/nl-nl/simple-services/backupsimple
https://www.softwareone.com/nl-nl/simple-services/backupsimple
https://www.softwareone.com/nl-nl/simple-services/backupsimple


SoftwareONE | BackupSimple7

Heb je hulp nodig?
Neem contact met ons op!

info.nl@softwareone.com

www.softwareone.nl 
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SoftwareONE 
Naritaweg 177 
1043 BW Amsterdam 
Netherlands

Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie over BackupSimple

T.  +31 (0) 20 2586800  
E.  info.nl@softwareone.com
W. www.softwareone.nl


