VEEAM CLOUD CONNECT
OMSCHRIJVING TESTOMGEVING

TESTOMGEVING
De testomgeving bestaat uit maximaal 5 VM’s en 300 GB Backup Storage (NL-SAS). In dit document is beschreven wat u van
Interconnect tijdens de testperiode mag verwachten en wat wij van u verwachten.

OPLEVERING
U ontvangt de inloggegevens van Veeam Cloud Connect per e-mail van uw accountmanager.

TESTPERIODE
U mag 30 dagen gebruik maken van Veeam Cloud Connect. Tussentijds zal uw accountmanager contact met u opnemen om uw
ervaringen te bespreken. Vanzelfsprekend kunt u bij vragen of uitdagingen op elk moment zelf met de accountmanager contact
opnemen.
Tijdens de testperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van de kennis van ons CST (op basis van fair use). Het CST is bereikbaar
van ma – do 8.00u tot 19.00 en vr. 8.00 tot 17.30u per e-mail (service@interconnect.nl) en telefoon (073-8800011). Bij storingen is
CST 24/7 bereikbaar per telefoon. Gebruik buiten kantooruren ons storingsnummer: 073-8800012.
Voor de test worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het einde van de test evalueert u deze met uw accountmanager. Als
de dienst bevalt, krijgt u van uw accountmanager een voorstel om Veeam Cloud Connect af te nemen.

FUNCTIONALITEITEN EN BIJZONDERHEDEN
Met Veeam Cloud Connect kopieert u uw back-ups naar een gehoste cloudopslag op een andere locatie via een veilige SSLverbinding, zonder dat u hiervoor een extra Veeam-licentie nodig heeft. Rechtstreeks vanuit de back-upconsole krijgt u toegang
tot gegevens in gehoste back-up repository's en kunt u deze herstellen. U kunt het gebruik van cloudopslag bijhouden en u
ontvangt herinneringen voor de verlenging van gehoste opslag.
U kunt gebruik maken van de moderne back-up technologie van Veeam, zoals back-up kopieertaken met geïntegreerde WANacceleratie, progressieve back-ups, GFS-retentieregels (Grandfather/Father/Son) en nog veel meer: allemaal geïntegreerd in één
product. U hebt de zekerheid dat alle data aan de bron (voordat ze uw netwerkperimeter verlaten), tijdens het verplaatsen en de
opslag worden versleuteld, zonder dat dit van invloed is op de data reductiecapaciteit van geïntegreerde compressie, deduplicatie
en WAN-acceleratie.
Om gebruik te kunnen maken van Veeam Cloud Connect, dient u te beschikken over een betaalde versie van Veeam Availability
Suite™, Veeam Backup & Replication™ of Veeam Backup Essentials™, versie 8. Voor het gebruik van WAN acceleratie is een Veeam
Enterprise licentie nodig. WAN acceleratie wordt ingeschakeld op verzoek.

BEËINDIGING
Als u besluit Veeam Cloud Connect af te nemen wordt een overeenkomst gesloten tussen u en Interconnect. U kunt Veeam Cloud
Connect zonder onderbreking blijven gebruiken als wij de ondertekende overeenkomst binnen twee weken na beëindiging van
de testperiode van u ontvangen. Als u tijdens de testperiode of de evaluatie aangeeft Veeam Cloud Connect niet af te nemen,
wordt het account verwijderd.
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