EEN MODERNE ITOMGEVING BEHEREN
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Houd controle over jouw bedrijfsgegevens met de back-up
en disaster recovery van BackupSimple.
Zakelijke applicaties, transacties en gegevens worden
steeds meer via uiteenlopende cloud-oplossingen
verwerkt. Dit kan eenvoudig leiden tot verlies of
het wissen van gegevens en bestanden door een
verkeerde klik. Daarnaast bestaan talloze problemen
die de veiligheid van jouw bedrijfsgegevens in gevaar
brengen, zoals complexiteit en toename van de dataopslag, beveiliging en compliance, werking van de
back-up-oplossing zelf en hiaten in de overdracht van
intellectueel eigendom.

Krijg volledige controle
Als het om veiligheid van de eigen gegevens gaat,
vertrouwen veel organisaties volledig op hun cloudleveranciers en zijn zij in de veronderstelling dat het
Software-as-a-Service (SaaS) aanbod ook een volledige
back-up- en hersteloplossing omvat. Pas echter op
voor verrassingen! Hoewel cloud-leveranciers enkele
back-up- en herstelwerkzaamheden verrichten, zullen
de meeste hiervan niet uitgebreid genoeg zijn om aan
jouw zakelijke normen te voldoen. Denk eens na over het
volgende: jouw SQL online database wordt aangevallen
door hackers en de noodzaak tot bescherming en
herstel van deze bedrijfsgegevens is van cruciaal belang
voor de continuïteit van jouw bedrijf. Maakt jouw cloudleverancier automatisch een back-up van de gegevens?
Meestal niet. Ieder bedrijf is met betrekking tot de dataopslag zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de eigen bedrijfsgegevens.
Naarmate jouw bedrijf zich uitbreidt van on-premises
tot aan in meerdere clouds wordt het zeker complexer
om te voldoen aan het correct uitvoeren van back-ups.

Met iedere extra leverancier worden jouw gegevens
afgeschermd opgeslagen en zijn speciale vaardigheden
vereist om specifieke back-up-oplossingen te structureren
en uit te voeren. Deze back-up-problemen zullen alleen
maar toenemen naarmate jouw IT-omgeving groeit en
compliance vereisten steeds lastiger worden.
SoftwareONE biedt snelle en blijvende verlichting door
onze BackupSimple managed services. BackupSimple
is een uitgebreide oplossing die al jouw bronnen
centraliseert. Van Microsoft Azure en AWS tot Office
365. BackupSimple biedt één enkel veilig, schaalbaar en
flexibel platform dat door jou wordt beheerd.

Voordelen van BackupSimple

›

Minder inspanning en complexiteit – Automatisch
jouw verschillende back-up-bronnen detecteren,
comprimeren en dedupliceren en op on-premises/
hybride/cloud-platforms
beheren
voor
een
eenvoudig en nauwkeurig compleet overzicht

›

Operationele
kosten
optimaliseren
–
Samenvoegen van back-up-oplossingen, lagere
trainingskosten en elimineren van onnodige
contracten voor onderhoud en ondersteuning

›

Veiligheid verhogen en vertrouwen winnen –
Volledige transparantie over de status van alle backup-werkzaamheden tussen publieke cloud- en
hybride omgevingen

›

Compliance-vereisten en back-ups – wees
compliant met jouw eigen back-up beleid en
beveiligingsvoorschriften.

“Houd het simpel
en bescherm jouw
bedrijfsgegevens: jij bent
de eigenaar over de data –
wij beheren de oplossing”

EENVOUDIG BACK-UP EN
RECOVERY UITVOEREN
Op basis van uitdagingen uit de markt hebben wij
onze managed service BackupSimple ontwikkeld. Een
veelomvattende oplossing voor het maken van een backup en recovery. De eenvoudige prijsstelling per server
of gebruiker vereenvoudigen het maken van back-ups.
Eenvoudige installatie. Eenvoudige ondersteuning.
Eenvoudig beheer. Dit alles zonder voorafgaande
hardware kosten of financiële verplichtingen.
Wat betekent dit voor jouw dagelijkse werkzaamheden?
Je hebt maar één enkele console nodig voor het beheren
van alle back-up- en recovery-werkzaamheden. Je bent
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verbonden met verschillende cloud-leveranciers én onpremises systemen. Je kunt back-ups maken van zowel
cloud-omgevingen en on-premises naar de cloudomgeving van jouw keuze.
Het systeem zorgt dat jouw back-ups kunnen worden
opgehaald en in een noodsituatie of een verandering van
omgeving bepaal je in welke omgeving je de gegevens
wil herstellen. Als je eventueel persoonlijke ondersteuning
nodig hebt, staan onze back-up-specialisten altijd voor je
klaar.

BackupSimple | Onze managed service voor back-up en recovery

Bij SoftwareONE helpen wij je bij het treffen
van
voorbereidingen
met
betrekking
tot
jouw
beveiligingsproblemen. BackupSimple is onze uiterst veilige
oplossing voor backup-as-a-service om onbedoeld wissen
van gegevens binnen jouw IT-omgeving te voorkomen
– ongeacht of dit on-premises, in een hybride omgeving
of in de cloud gebeurt. Onze aanpak bestaat niet alleen
uit het helpen van een bedrijf om nieuwe oplossingen en
werkzaamheden te leveren, maar ook om een betrouwbare

Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer
informatie over 365Simple.

partner te zijn gedurende de gehele levenscyclus van
de cloud. Met BackupSimple voor ondersteuning van
verschillende cloud-leveranciers zoals AWS of Microsoft
Azure en op basis van de mogelijkheden van jouw voorkeur
kun je eenvoudig en flexibel al jouw back-ups waar je maar
wilt opslaan. Neem vandaag nog contact met ons op als je
persoonlijk advies en begeleiding wenst bij het opbouwen
van de perfecte back-up- en recovery oplossing voor jouw
organisatie!
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