
 

 

 

  

Automatische backup oplossing 

 

 

De kosten van gegevensverzekering 
verminderen 
  

  

  

 
Uw bedrijfsgegevens zijn het hart van uw bedrijf en 
de hoeveelheid die u verzamelt en opslaat, groeit 

voortdurend. Stelt u zich de impact voor wanneer u 

de gegevens van een dag, week of jaar verliest als 
gevolg van een niet regelmatig of ontoereikend back-

upproces. Wat gebeurt er dan? Kunt u herstel 
starten?  

  
Een beheerde back-upservice van Driezen IT zorgt 

dat alle bestanden automatisch geback-upt worden. 

Dit gebeurt frequent en volledig automatisch. Het 
kost u nog minder dan uw maandelijkse GSM 

rekening. Hoeveel zijn uw gegevens u waard? 

  

  

  

  

Belangrijkste functies 
  
Incrementele back-up 
Onze incrementele backups zorgen ervoor dat u 
niet telkens een volledige back-up hoeft te 
maken, waardoor de back-uptijd, opslagruimte, 
netwerkverkeer en de belasting van uw servers 
drastisch verminderd worden. 
 
Herstel uw gegevens op andere hardware 
Onze backup kan een bare metal restore van uw 
gegevens uitvoeren op andere hardware. In geval 
van een onherstelbare server of computer kunnen 
uw gegevens naar een ander systeem hersteld 
worden. 
  
Ondersteuning van uw virtuele server 
Maak een back-up van uw virtuele servers met 
dezelfde software die u gebruikt om een back-up 
te maken van uw fysieke servers. 
  
Uitermate flexibel 
Herstel uw gegevens op een flexibele manier. Of 
het nu gaat om een enkel bestand of om een 
volledige herstelactie. 
  
Volledige transparantie door rapporten  
Rapporten zorgen ervoor dat u weet wat er 
gebeurt en dat u opgelucht adem kunt halen 
omdat u weet dat uw gegevens beschermd 
worden. 
  
Volledig bewaakt systeem 
We bewaken de software om te zorgen dat deze 
altijd werkt. In geval van een probleem wordt dit 
gemeld in ons systeem en actie ondernomen. 

  

  

  

 

"75% van kleine en 
middelgrote bedrijven 
zien gegevensverlies 
als het grootste risico 
voor hun bedrijf." 
  

Applied Research 

  

  

  

 

•  Bescherm bedrijfsinformatie door image en file backups 

Door onze image en file backup bent u in staat om zowel hele systemen als afzonderlijke bestanden te 
herstellen. Zelfs als het oudere revisies betreft. 



•  Zorg voor bedrijfscontinuïteit 

Maak een back-up van uw meest kritieke bedrijfstoepassingen om te zorgen dat u snel toegang hebt tot 
herstelsystemen die de meeste impact op uw dagelijkse operaties hebben wanneer ze down zouden zijn. 
 

•  Geschikt voor zowel fysieke, virtuele als cloud servers 

Ons managed backup systeem maakt backups van je fysieke, lokale servers en virtuele servers op zowel Hyper-V 
als VMWare. Uiteraard is het ook mogelijk om backups te maken van cloud servers die in een datacenter 
draaien. Er zijn daarnaast specifieke agents voor clients, Office 365 mailboxen en SQL databases. 



•  Volledig vrij van beslommeringen 

De wetenschap dat uw bedrijgsgegevens veilig zijn en door experts verzorgd worden, betekent dat u zich kunt 
richten op uw bedrijfsvoering. 



•  Lage cost of ownership 

Een volledige beheerde gegevensback-up en hersteloplossing met minimale abonnementskosten voor hetzelfde 
geld of voor minder geld dan een grote aankoop die u zelf moet uitvoeren, onderhouden en opvolgen. 

  

  

  

Problemen waar de KMO 
vandaag de dag tegenaan 
loopt 
  

• Gegevensverlies  

• Mislukte herstelacties 

•  Onbetrouwbare systemen 

•  Kosten van downtime 

  

  

  

  

 

Wat zijn de kosten voor uw bedrijf wanneer u 
belangrijke gegevens kwijt raakt, al was het 
maar een dag? 

  

  

  

 

Voordelen van een beheerde Back-up 
  

oplossing 
  

  

 



 

 

 

 

 

 
 

Functies  Standaard back-ups Driezen IT Managed backup 

Gecentraliseerd beheer Nee Ja 

Gegevenscompressie Ja Ja 

Ontdubbeling Nee Ja 

Single Pass Back-ups Ja Ja 

Ondersteuning van uw fysieke en virtuele server Nee Ja 

Bare Metal Restore naar andersoortige hardware Nee Ja 

Microsoft Standard VSS driver ondersteuning Ja Ja 

Copy naar cloud mogelijk Nee Ja 

   

Prijzen  Basis prijs 

On-premise backup 1000GB  € 69 / maand* 

On-premise backup 2000GB  € 79 / maand* 

   

On-line backup 50GB  € 20 / maand** 

On-line backup 100GB  € 40 / maand** 

Alle prijzen zijn excl. BTW. Abonnementen gelden voor een minimumduur van 1 jaar. Na het 1ste jaar maandelijks opzegbaar. 
*Huur van professionele netwerk schijf is inbegrepen. Prijs is geldig voor 1 server / client. Licenties voor extra clients / servers zijn 
verkrijgbaar aan € 10 / agent. 

** Cloud backup € 0,40 / GB / maand 
Er gelden geen setup – of activatiekosten. 

 

Verminderde kosten 
•  Minder opslagruimte nodig 

•  Minder bandbreedte nodig 

•  Herstellen naar ongelijke hardware, 

indien nodig 

  

 Verbeterde productiviteit 
•  Maak in minder tijd een back-up van 

meer gegevens 

•  Minimimaliseer downtime met snellere 

hersteltijden 

•  Herstel een enkel bestand of een 

complete schijf 
  

  

 

Verhoogd bewustzijn 
• Back-ups worden bewaakt, zodat u op 

de hoogte gesteld wordt wanneer er 
een probleem is. 

•  Gedetailleerde rapporten over de 

status van de back-up 

  

Toegenomen vertrouwen 
•  Regelmatige back-ups minimaliseren de 

downtime van uw bedrijf in geval van 

gegevensverlies 

•  Back-ups worden gepland en beheerd 

door onze experts  
  

  

  

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een demo of 
voorstel offerte op maat 

Driezen IT 

Boerenkrijglaan 81 
2260 WESTERLO 

info@driezenit.be 
www.driezenit.be 
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Loop niet het risico dat uw bedrijf niet voorbereid is!  
  

De Managed Backup service van Driezen IT biedt domeinexpertise, gecentraliseerde bewakings- en 
beheerfaciliteiten en een proactieve benadering om te zorgen dat uw gegevens en bedrijf beschermd zijn tegen 
gegevensverlies. 
  
Beschikbaar tegen zeer concurrentiële marktprijzen, heeft de Managed Backup service van Driezen IT een 
onverslaanbare waarde. Bespaar geld en kies voor zekerheid! 

  

  

 

Waarom onze klanten kiezen voor onze beheerde back-up oplossing. 
  

 

"47% van 
ondernemers linkt 
inkomstenverlies 
rechtstreeks aan 
gegevensverlies en 
erkent dat ze niet 
toereikende 
gegevensback-up  
procedures hebben” 
  
  

Applied Research 
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