
SECURITY



Een hoge beschikbaarheid zorgt ervoor dat 
uw IT infrastructuur altijd beschikbaar blijft. 
Echter, het beschermt uw omgeving niet 
volledig tegen gevaren van binnen en buiten uw 
organisatie. Of het nu gaat om het voorkomen 
van dataverlies, ongeoorloofde toegang of een 
DDoS aanval, Interconnect heeft een passende 
oplossing voor deze vraagstukken.

BESCHERMING TEGEN DATAVERLIES
Op veel verschillende manieren kan uw organisatie 
te maken krijgen met dataverlies. Denk bijvoorbeeld 
aan een hack of een Ransomware aanval. 
Dataverlies kan ook ontstaan door menselijke 
fouten, zoals het per ongeluk verwijderen van 
bestanden. 

Voorkom dataverlies met de backup oplossingen 
van Interconnect:
• Veeam Cloud Connect: Gebruikt u op dit 

moment al Veeam voor uw lokale backup 
of bent u dat van plan, dan kunt u hiermee 
eenvoudig de lokale backup naar de Cloud 
brengen. 

• Veeam IaaS Backup: Neemt u een IaaS 
omgeving bij Interconnect af of bent u dit van 
plan, dan is dit een alternatief voor de standaard 
inbegrepen DR Backup. Het geeft u namelijk 
meer backup en restore mogelijkheden. 

• Veeam DRaaS: Is downtime geen optie voor 
u, creëer dan een replica omgeving met deze 
oplossing. 

 

BESCHERMING TEGEN DDOS AANVAL
Bij een DDoS-aanval (Distributed Denial of 
Service) maken meerdere computers tegelijkertijd 
verbinding met een IP-adres, dat gekoppeld is 
aan uw server. Uw server is het doelwit, waarbij 
de server met enorme hoeveelheden dataverkeer 
wordt overspoeld. Met als doel uw server trager 
of zelfs onbereikbaar te maken. Met de Anti DDoS 
dienst van Interconnect beschermt u uw omgeving 
hiertegen. 

BEVEILIGDE VERBINDING
Maak van uw internetverbinding een veilige 
verbinding door gebruik te maken van de managed 
Firewall dienstverlening van Interconnect. 
Binnenkomend en uitgaand gegevensverkeer 
wordt bewaakt en gecontroleerd om u zo te 
beschermen tegen bedreigingen van en naar het 
internet. Met behulp van de IP-VPN oplossing 
van Interconnect kunt u datacommunicatie laten 
plaatsvinden tussen bedrijfslocaties en de IaaS 
omgeving, zonder gebruik te maken van het 
publieke netwerk. Uw eigen privaat netwerk. 
Bent u benieuwd wat voor type netwerk bij uw 
organisatie past? Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden. 
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PERSOONLIJK ADVIES
Wilt u meer weten over IaaS? Neem dan contact 
met ons op (073 88 000 00) voor een vrijblijvende 
afspraak of mail naar sales@interconnect.nl


