automatisering en
internetdiensten

Online back-up

Bescherm uw data veilig buiten de deur
Waarom?
Een ongeluk zit (helaas) in een klein hoekje.
Met Online Back-up van KBITE hoeft u zich
bij een computercrash, diefstal, brand of
waterschade geen zorgen te maken over
het verlies van belangrijke bestanden en
gegevens. Uw data staat namelijk veilig
online opgeslagen.
Wilt u ook de zekerheid van uw data? Vraag
dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor wie?
Online Back-up voor kleine en grote bedrijven
Online Back-up van KBITE slaat op een eenvoudige manier bestanden
van uw computer of bedrijfsnetwerk online op. U kunt handmatig,
maar ook automatisch (online) back-ups maken van één of meerdere
pc’s of servers. De online opgeslagen bestanden kunt u met onze
software altijd en overal herstellen.

Online Back-up is geschikt indien u:
>> geen omkijken wilt hebben naar uw back-up
>> bij calamiteiten data buitenshuis opgeslagen wilt hebben
>> geen tapes meer wilt verwisselen
>> goede terugkoppeling wilt per e-mail

De mogelijkheden:
>> Windows Desktop back-up Maakt een back-up van mailboxen en bestanden op uw desktop of notebook. Windows Desktop
back-up wordt veelal gebruikt door particulieren en kleine bedrijven zonder server.

>> Windows Server back-up Maakt een back-up van uw mailboxen, databases en bestanden op de server. Het heeft de

mogelijkheid tot het per gebruiker kunnen herstellen van e-mail en bestanden. Dit maakt de Windows Server back-up uitermate geschikt
voor zakelijke gebruikers met een eigen server.

hostingdiensten

>> kbite.nl/onlinebackup

Veiligheid
De beveiliging van de online opgeslagen
gegevens is bij KBITE goed geregeld. Met
Online Back-up worden uw gegevens op de
volgende drie manieren beveiligd:

>> De gegevens worden verzonden over
een beveiligde verbinding.

>> De gegevens worden afgeschermd met

ÚW PERSOONLIJKE
DATAKLUIS

uw loginnaam en wachtwoord.

>> De gegevens worden voorzien van een
private key die alleen u kent.

De beste techniek
Online Back-up van KBITE is gebaseerd op
het principe dat niet al uw gegevens elke dag
wijzigen. Deze geavanceerde datareductie
technologie (IASO) zorgt ervoor dat per dag
slechts 0,1 tot 0,5% van de hoeveelheid data
van een bedrijf opnieuw verzonden hoeft te
worden om een volledige back-up te maken.
De back-up kan dagelijks of meerdere
keren per dag gemaakt worden. Met deze
efficiënte en tevens snelle datareductie is
het mogelijk om de back-up volautomatisch
over een IP-verbinding (xDSL) te versturen
naar het veilige datacenter. Hiermee leveren
wij de beste en snelste Online Back-up
dienst!

Wat zijn de voordelen?

>>

Archivering

>>

Veilig

>>

Efficiënt

>>

Minimale investering

U kunt op elk moment van de dag nieuwe gegevens opslaan of
oudere data terughalen, ook buiten werktijden. Het systeem
maakt automatisch een archief met verschillende versies aan
zodat u niet afhankelijk bent van alleen uw laatste back-up.
De Online Back-up service van KBITE maakt gebruik van een
beveiligde verbinding (SSL). Een vergelijkbare verbinding wordt
ook gebruikt voor online bankieren en betalingen bij webwinkels.
De back-up wordt uitgevoerd met de beste techniek. Alleen
gewijzigde bestandsdelen worden online verstuurd. Hierdoor kan
in zeer korte tijd veel informatie online bewaard worden en is
vrijwel iedere internetverbinding geschikt.
U betaalt alleen voor wat u gebruikt. U heeft geen eigen server,
harde schijf of tapes meer nodig. Alles wordt automatisch online
opgeslagen.

Gerelateerde producten:
>> Domeinnaamregistratie Registratie en verhuizing van nieuwe of bestaande domeinnamen.
>> Hosted Exchange Uw e-mail, agenda en contactpersonen altijd direct beschikbaar op uw computer, smartphone of tablet.
>> Webhosting Snelle weergave van websites en webshops dankzij onze betrouwbare servers.
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