automatisering en
internetdiensten

Back-up diensten

Veilige opslag van data en gegevens
Waarom?
Bestanden en andere databronnen zijn
voor uw organisatie zeer belangrijk. Deze
gegevens wilt u natuurlijk niet verliezen. Een
back-up is een manier om al uw belangrijke
data veilig te stellen.Met een back-up kunt
alle data veiligstellen. Thuis, maar ook online.
Na computercrash, diefstal, brand of
waterschade haalt u gemakkelijk al uw
belangrijke bestanden terug.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor wie?
Back-up diensten voor iedereen
Onze back-up diensten zijn voor iedereen geschikt. Er zijn diverse
mogelijkheden. De keuze is afhankelijk van uw situatie en doel. Is snel
systeemherstel nodig? Wilt u data beschermen tegen calamiteiten of
wilt u data archiveren? Wilt u de back-up in huis of buitenshuis? Wij
geven u graag uw zorgen weg met een goed advies.

Back-up diensten zijn geschikt indien u:
>> bedrijfsdata veilig wilt archiveren
>> na een calamiteit snel weer aan het werk wilt
>> een verwijderd of beschadigd bestand wilt herstellen

De mogelijkheden:
>> Systeem back-up Een systeem back-up verzekert u van een snel herstel bij calamiteiten van uw servers of werkplekken. Het is
zelfs mogelijk om uw systeem te herstellen op andere hardware. Met een systeem back-up bent u verzekerd van snel herstel van uw
server na calamiteiten.
>> Data back-up Voor data is het niet alleen van belang dat deze na calamiteiten te herstellen zijn. Vaak is het belangrijker om uw data

te archiveren. Stel: bij het overschrijven van een bestand gaat informatie verloren. Door data-archivering is een vorige versie gemakkelijk te
herstellen. U kunt snel verder waar u gebleven was.

>> Online back-up Wij kunnen uw gegevens veilig online opslaan. Zo is er altijd een recent kopie van uw gegevens buitenshuis. Ook
na brand of diefstal zijn uw data beschikbaar. Een tape of disk wisselen is verleden tijd.

netwerkdiensten

>> kbite.nl/back-up

Back-up checklist
- Documenten
- Foto’s
- Wachtwoorden
- Bestanden
- Video’s
- Muziek
- Databases
- E-mail
- Agenda
- Contactpersonen
- Financiële gegevens
- Bedrijfsapplicaties

snel herstel van
uw data

Online back-up
Eén van de nieuwste back-up technieken
is Online Back-up. De Online Back-up
service van KBITE verplaatst uw bestanden
veilig en eenvoudig naar een persoonlijke
datakluis. Deze kluis staat in een beveiligd
datacentrum waar uw gegevens zorgvuldig
worden bewaard.
U kunt de Online Back-up zowel handmatig
als automatisch starten en bijwerken.
Wanneer de back-up is afgerond, wordt er
automatisch een e-mail gestuurd met de
status update. Zo kunt u controleren of de
back-up succesvol is afgerond. Bovendien
kunt u eenvoudig en op
elk moment uw bestanden herstellen.

Wat zijn de voordelen?

>>

Correct advies

>>

Veilige back-up

>>

Monitoring

Wij kunnen u uitstekend adviseren over databeveiliging en u
helpen bij de installatie.
KBITE geeft u de zekerheid van een veilige back-up. Onze
online back-up maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstechnieken. Uw data worden veilig buitenshuis opgeslagen.
Naast ondersteuning bij de instelling en configuratie van de
back-up bieden wij ook controle van de back-up via onze
monitoring-service. Werkt de back-up onverhoopt niet naar
wens, dan nemen we contact met u op.

Gerelateerde producten:
>> Netwerkbeheer Zorgeloze installatie, onderhoud en beheer van bedrijfsnetwerken en apparatuur.
>> VPN oplossingen Veilige koppeling met uw bedrijfsnetwerk vanuit huis of andere vestigingen.
>> xDSL Betrouwbare zakelijke internetverbindingen met uitgebreide mogelijkheden.
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