Backup Online

De beste backup is een
online backup
De schade die veroorzaakt wordt door het niet hebben van
een backup is niet te overzien. Afhankelijk van de vraag
hoe digitaal uw bedrijfsvoering is. Maar u kunt de schade
beperken door backups te maken, zodat verloren
informatie weer teruggehaald kan worden.
Een exacte kopie van uw kostbare bedrijfsgegevens die
elke dag automatisch wordt gemaakt. Veilig en versleuteld
opgeslagen buiten uw bedrijf. In ons ultramodern datacenter in Nederland, waar niemand anders bij kan, en die u
met 1 druk op de knop weer kunt terugzetten.
Dat is backup online van ASPIDER.

Passende
oplossing
;

De Backup Software

Een backup van 1 PC of laptop, of een backup voor
het hele kantoor. Van 1 of meerdere servers. Al uw
belangrijke data kan worden meegenomen in de
backup.

De software biedt u snel een volledig overzicht van
de status van uw backup. De software is zeer
eenvoudig te installeren, te bedienen (ook in het
Nederlands)
en
is
geschikt
voor
alle
besturingssystemen en alle databases.

Het data center

Veiligheid

De backup servers waarop uw gegevens worden
bewaard staan in ons eigen gedeelte binnen het KPN
data center. Hier hebben we meervoudige directe
verbindingen met de Amsterdam internet exchange.
Alles is hier gericht op veiligheid, betrouwbaarheid
en snelheid.

Omdat wij veel in eigen beheer hebben, kunnen we
de hoogst mogelijk garanties voor veiligheid en
kwaliteit bieden. Onze garanties staan vastgelegd in
de heldere service level agreement.

Onze Abonnementen

Voordelen
Zorgeloos. U heeft nergens omkijken naar.

PC Backup
Opslagcapaciteit

Per maand

Bepaal 1 keer wanneer de backup moet worden

5 GB

10,--

gemaakt en alles verloopt volledig automatisch.

15 GB

20,--

Na iedere backup ontvangt u een overzichtelijk
rapport, zodat u precies weet wat er gebeurt.
Veilig. Uw gegevens zijn alleen door u terug te

Server Backup
Opslagcapaciteit

Per maand

halen en worden automatisch versleuteld voordat

30 GB

35,--

deze over een beveiligde internetverbinding wordt

40 GB

50,--

verzonden. Dagelijks wordt de beveiliging door

50 GB

65,--

externe partijen getoetst.

60 GB

80,--

Service. Onze ervaren en gecertificeerde

75 GB

95,--

servicemedewerkers hebben voor ieder probleem

100 GB

110,--

een passende oplossing. Dankzij onze proactieve

PC backup licentie € 10,-- eenmalig
Server backup licentie € 50,-- eenmalig

insteek worden problemen vaak opgelost voordat
u er hinder van ondervindt.

Alle bedragen zijn exclusief BTW, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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