VEEAM DRAAS
ALS DOWNTIME GEEN OPTIE IS!

De productiviteit van bedrijven en personeel
is steeds afhankelijker van de beschikbaarheid
van applicaties en data. Het resultaat? Er is
absoluut geen tolerantie voor downtime. Elke
verloren minuut productiviteit heeft direct
invloed op de bedrijfsvoering. Een off-site en
ready-to-go replica omgeving zorgt ervoor
dat downtime tot een absoluut minimum is
beperkt. Interconnect biedt hiervoor Veeam
Disaster Recovery as a Service (DRaaS).
HOE WERKT HET?
Veeam DRaaS faciliteert in een kopie van een Virtual
Machine (VM) in een “ready- to-start” status, ook wel VMreplica genoemd. In het geval van een calamiteit op de
productie-omgeving kan direct worden overgeschakeld
naar de VM-replica’s. Hierna is de omgeving weer
operationeel. De DRaaS oplossing biedt de beste RTO
(Recovery Time Objective) en RPO (Recovery Point
Objective) waarden.
EEN EXTERNE LOCATIE,
MAAR WEL IN NEDERLAND
Interconnect reserveert “ready-to-start” resources op
het eigen IaaS platform. Met behulp van deze resources
kunnen replica Virtual Machine worden opgestart. Het
IaaS platform wordt gehost in de Interconnect datacenters,
gevestigd in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Hierdoor
blijft uw IT-omgeving in Nederland draaien ook in het
geval van een disaster.

BELANGRIJK

Veeam DRaaS werkt alleen in
combinatie met Veeam Backup &
Replication™ v8 of hoger en met
een middels VMware vSphere
gevirtualiseerde omgeving.

IN COMBINATIE MET COLOCATIE
VAN INTERCONNECT
Maakt u gebruik van de colocatie dienst van Interconnect,
dan worden uw ready-to-start resources gereserveerd
op het IaaS platform in het andere datacenter dan waar
uw Colocatie zicht bevindt. Op deze manier wordt
ervoor gezorgd dat de DRaaS oplossing beschikbaar is
op een externe locatie.
REPLICATIE EN FAILOVER
Met behulp van de Veeam Cloud Connect Console en
Portal heeft u de volledige controle. Hiermee repliceert u
eenvoudig uw VM’s en kunt u eenvoudig een, meerdere
of alle VM’s overschakelen naar hun VM-replica’s op
het IaaS platform van Interconnect. In het geval dat de
calamiteit zo groot is dat u zelf geen toegang meer heeft
tot de benodigde faciliteiten, dan heeft Interconnect de
mogelijkheid het volledige full site failover-proces voor
u te starten.
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