Backup
as a Service
Verlaag de kosten van het veilig stellen van uw kritische data
In het kort
Back-up van uw data in de vorm van een dienst. Uw data is van
essentieel belang voor het succes van uw onderneming. Het beveiligen
van deze data is derhalve een noodzaak. Het implementeren van een
effectief back-up en restore plan kan kostbaar en tijdrovend zijn.
Daarnaast is beheer vaak lastig.
De grootste uitdaging bij het inrichten van in-house back-up en restore
zijn kennis en personeel. Daarom biedt Proact een Backup as a Service
(BaaS) oplossing die volledig wordt beheerd en met een flexibel
kostenmodel, de stress en de hoge investering wegneemt voor het
beschermen van uw informatie.
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Hoe werkt het ?
BaaS is ontworpen met behulp van enterprise-class technologie om een
betrouwbare back-up en restore dienst aan te bieden die eenvoudig kan
worden ingezet in uw bestaande datacenter.
Restore van uw gegevens kan direct worden uitgevoerd door uw IT-team
met behulp van onze portal, of u kunt ervoor kiezen om het restore proces te
beleggen bij het ervaren Proact medewerkers.
BaaS is beschikbaar op een maandelijks, per-use basis, waarmee wordt
voorkomen een grote ongewenste kapitaalinvestering te doen en uw IT
uitgaven in lijn te brengen met uw bedrijfs behoeften.

De voordelen
Aanpassen aan uw behoeften

Kwartaalrapportages

Enterprise technologie

Kostenbesparing

Gemoedsrust

Vermindering downtime

Een volledig flexibele service, met
schaalbaarheid naar gelang de
behoeften wijzigen.

Aanzienlijke verlaging van de
kosten voor back-up en restore van
uw gegevens.

Tijdsbesparing

Laat uw kostbare IT-personeel zich
richten op waardevolle projecten
voor uw organisatie.

Regelmatig testen om werking van de
dienst te garanderen en hoge mate
van zekerheid te bieden.

Dagelijks off-site back-ups en 24x7
toegang tot Proact servcice desk.

Gebruik van enterprise-class
technologie, biedt een hoog niveau
van beschikbaarheid en performance.

Gebruik van een self-service portal
stelt u in staat zelf uw back-up en
restore te beheren.

Beveiliging

Onze beveiligde datacenters en
IS027001 certificering bieden de
garantie dat uw informatie veilig is
opgeslagen.

Waarom Proact ?
Proact heeft meer dan 5 jaar ervaring in het leveren
van service management.
We managen dagelijks meer dan 30PB aan kritische
klantdata.
We hebben meer dan 18 jaar ervaring op het gebied
van transities in de IT.
Proact is een trusted advisor met veel referenties in
bijna alle sectoren.
Proact is marktleider in het leveren van Service
Management.

Over Proact
Proact is Europa’s grootste NetApp integrator en -managed cloud
service provider. We beheren meer dan 30 Petabyte aan NetApp data
in diverse datacenters, eigen dan wel die van de klant. Proact heeft
oplossingen en diensten geleverd bij meer dan 3500 klanten en is
vertegenwoordigd in 13 landen.
.

