Back-up 365 – We got your back
Waarom Back-up 365
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Dagelijkse monitoring en rapportage
van de status door VBVB
Een onbeperkte herstelservice van
VBVB
Back-ups met restore punten
3x per dag back-up
Back-up op aanvraag
Oneindige retentie

Waarom is de back-up van Office
365 niet genoeg?
∑
∑
∑
∑

Een prullenbak is geen back-up
Gegevens gaan verloren door inactieve
licenties en bij permanente verwijdering
van gebruikers
Gegevensverlies kan optreden tijdens
het herstellen doordat nieuwe gegevens
overschreven worden
Tijdverlies door contact met Microsoft
zonder garantie op herstel

Wanneer documenten of mail zoek raken in Office 365 is er de mogelijkheid
gebruik te maken van de prullenbak. Dit is geen back-up. Er is dus geen tweede
locatie waar een kopie van alle bestanden wordt bewaard.
Back-up365 zorgt er voor dat er altijd een back-up is van de gegevens die u aan
de cloud toevertrouwd. Het is een groot misverstand dat cloudoplossingen geen
back-ups vereisen.
Helaas is het zo dat ook gegevens in cloud-gebaseerde applicaties zeer kwetsbaar
zijn voor:
∑ Malware-schade of ransomware-aanvallen
∑ Per ongeluk verwijderen van eindgebruikers
∑ Schadelijke activiteit van eindgebruikers
∑ Operationele fouten, zoals het per ongeluk overschrijven van gegevens
∑ Verloren gegevens als gevolg van geannuleerde accountabonnementen
∑ Verkeerd geconfigureerde workflows

“Een prullenbak is
geen back-up”

Wat kost het?
Heel eenvoudig: ¤ 3,- per gebruiker per
maand.

“Het is nog steeds een
raadsel hoe al die bestanden
zomaar konden verdwijnen”

VBVB biedt met Back-up 365 een snelle restore service
Wanneer een bestand of map, een e-mail of mailbox is verdwenen neemt u
contact op met de Servicedesk van VBVB. Wij gaan van start met het herstellen
van de betreffende gegevens, desnoods zonder de bestaande bestanden te
overschrijven.
∑
∑
∑
∑

Snel en probleemloos herstellen en exporteren
Bewaar gebruikersgegevens
Bestaande bestanden worden niet overschreven
Geavanceerde zoekmogelijkheden

Morgen al van start? Bel dan vandaag: 020 – 42 33 288

