
Back-up oplossing
Weet u zeker dat u via uw back-up systeem de beschikking heeft over een recente back-up? 
De  praktijk wijst vaak anders uit. in dat geval brengt uitval van uw server de bedrijfscontinuïteit
en het vertrouwen van uw klanten ernstig in gevaar. Een bijzonder ongewenste situatie.

niEuWsgiErig?
Informeer gerust 
naar de juiste remote 
back-up oplossing 
voor uw organisatie.

Uiteraard kan een lokale oplossing voor uw back-up prima functioneren, maar Remote Back-up biedt u belangrijke voordelen.

De voordelen van Remote Back-up:
•      Vast tarief per maand
•  Vele functionaliteiten en prettige interface
•      Altijd een recente back-up op een veilige locatie
•      U beheert uw systemen en bestanden veilig en vertrouwd
•      Uw back-up service wordt afgestemd op uw praktijk

Periodieke restore-tests (additioneel) garanderen dat uw back-up daadwerkelijk up-to-date is en dat alles functioneert.



DE voorDElEn uW BEDrijfsgEgEvEns 
vErzEkErD

contactgEgEvEns

sEcurE Data protEction
Alle accounts worden beschermd door middel van 
wachtwoorden en de nieuwste 256-bits versleuteltechnieken. 
Het uploaden van back-up gegevens wordt gedaan via een 
beveiligde SSL-verbinding.

DE snElstE Back-up
Met de eigen In-File Delta technologie wordt het originele 
bestand slechts eenmaal verzonden. Daarna worden alleen 
de sinds de vorige back-up in het bestand doorgevoerde 
wijzigingen verzonden.

DataBasEs & virtual systEms
Remote Back-up wordt standaard geleverd met alle back-up 
modules voor de gangbare databases en Virtuele Systemen.

rEplicatiE BEschErming
De gratis replicatie toepassing biedt een extra niveau van 
bescherming van de data. Via deze applicatie kunnen de 
gegevens van de back-up server worden gerepliceerd naar een 
andere server.
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Wilt u uw bedrijfsgegevens veilig en professioneel beheren? 
Met Remote Back-up heeft u keuze uit diverse concepten 
voor zorgeloos beheer van uw bestanden en systemen. 
Passend bij uw situatie, bij uw vraag en de criteria die gelden 
in uw branche.
 
Veilig beheer met Remote Back-up     
De voordelen van Remote Back-up:
•  Vast tarief per maand
•  Vele functionaliteiten en prettige interface
• Altijd een recente back-up op een veilige locatie
• U beheert uw systemen en bestanden veilig en vertrouwd
• Uw back-up service wordt afgestemd op uw praktijk

Nieuwsgierig?
Informeer gerust naar de juiste Remote Back-up oplossing 
voor uw organisatie.
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