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Ransomware hardened Managed Back-up Platform 

Eén intuïtieve oplossing voor back-up van uw virtuele omgeving 

en Microsoft Office 365 
 

 
Onze mensen zijn specialisten in het beheren en beschermen van kostbare bedrijfsdata voor kleine tot grote ondernemingen. 
De Datamanagement-as-a-Service (DMaaS) diensten zijn gebaseerd op toonaangevende oplossingen en maken gebruik van 
eigen datacenters. Geen anonieme dienst met een slecht verstaanbare helpdesk, maar een 100% transparante dienstverlening 
in uw eigen taal waar u zelf de regie over behoudt. 

 

DMaaS Backup Platform 

Het DMaaS Backup platform is een pay-per-use platform 
waarbij u enkel betaald voor het aantal beschermde VMs en 
O365 gebruikers. Op deze manier betaalt u niet voor diensten 
of voorzieningen waar u geen gebruik van maakt.  

 

U kunt een grote hoeveelheid aan data veiligstellen. Zo bent u 
ervan verzekerd dat u weer snel toegang heeft tot uw 
waardevolle data van VMs, applicaties en individuele mailbox, 
agenda en OneDrive omgeving. 

 

Het platform is geschikt voor organisaties van elke omvang. Wij 
beheren het platform en zelf verzorgt u alleen nog de back-ups 
en restores. En dat kan ook zonder back-up servers en storage 
op uw eigen locatie. 

 

DMaaS Backup voldoet aan de volgende certificeringen 

ISO 9001, ISO 27001, FIPS 140-2 en NIST 800-53 CP10. 

 

 

 

 
 

Intuïtief dashboard waarmee u data die verloren is gegaan zeer 
snel hersteld. Slim U kunt nooit vergeten een back-up te 
maken, omdat het automatisch gebeurt. Zekerheid Uw data 
bevindt zich op veilige storage in de DMP Cloud.  

 

DMaaS Backup voor private en publieke Cloud 

Het DMaaS Backup platform maakt gebruik van Commvault 
software en is de marktleider op het gebied van back-up van 
Cloud omgevingen. Of het nu gaat om VMware, Hyper-V, Azure, 
AWS of Oracle Cloud u kunt rekenen op een zeer brede 
ondersteuning van Cloud Applicaties. 

 

DMaaS CloudDrive Storage 

Een hoog beschikbaar S3 compatible storage platform in de 
DMP Cloud waarmee u met protocol separatie optimale 
bescherming tegen ransomware encryptie van uw back-up data 
krijgt. 
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DMaaS Backup voor Office 365 

De keuze voor Office 365 is niet meer dan logisch. Altijd up-to-
date Office-applicaties en geen zorgen meer over beheer van 
e-mailsystemen. En alle bestanden veilig en toegankelijk in de 
cloud. Bent u al zo ver? Of denkt u er nog over na?  

 

Beperkte bescherming 

Office 365 is fantastisch, maar de standaardbescherming die 
Microsoft biedt is beperkt. Verwijdert u per ongeluk een 
bestand, dan is dat na 30-90 dagen echt weg. Van mailboxen 
die worden opgeheven, wordt alle mailcorrespondentie na 30 
dagen automatisch verwijderd. Een data-ongeluk zit dus in een 
klein hoekje. 

 

 
 

Een écht veilige Office 365-omgeving 

Wilt u deze risico’s niet lopen? Kies dan voor DMaaS Office 365 
Backup. DMaaS Office 365 Back-up breidt de 
standaardbescherming van Microsoft uit.  

 

Zo krijgt u een back-up met langere bewaartermijnen, meer 
recoverymogelijkheden bij calamiteiten en 24/7 toegang tot uw 
data.  

 

En dit alles met hetzelfde gemak, via de cloud, zonder lokale 
infrastructuur, waarbij u alleen betaalt voor het daadwerkelijke 
verbruik, per mailbox of per Terabyte 

 

Voordelen van DMaaS Backup voor Office 365 zijn: 

- Back-up van Exchange Online mailboxen, OneDrive 
voor Business en SharePoint Online 

- Terugzetten van individuele Team sites en groepen 
data 

- Bewaar data zo lang als u zelf wenst 

- Automatische (AI) back-ups van uw Office 365 data 

- Eindgebruiker zelf-service portaal voor het zoeken en 
downloaden van e-mail uit de back-up 

- Beheer van Office 365-data volgens AVG (GDPR) 

- Compliance zoekfuncties voor HR Afdelingen  
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