VEEAM
IAAS
BACK-UP

Disaster Recovery Back-up is standaard
inbegrepen wanneer u Cloud bij Interconnect
afneemt. Wilt u uitgebreidere configuraties,
zoals het bepalen van de bewaartermijn en het
zelf restoren van een (gedeelte van een) backup, dan is Veeam IaaS Back-up de passende
oplossing voor u. Hierbij bepaalt u zelf de
Recovery Time Objective (RTO) en Recovery
Point Objective (RPO).
MANAGED SERVICE
Veeam IaaS Back-up wordt volledig door
Interconnect gemanaged. Dit betekent dat
Interconnect in overleg de dienst voor u inricht.
U bepaalt welke virtual machines in de backup worden meegenomen, met de daarbij
behorende retentietijden en restore-points.
Interconnect regelt de back-up jobs in.
EEN EXTERNE LOCATIE,
MAAR WEL IN NEDERLAND
Interconnect creëert individueel per klant
volledig geïsoleerde en gescheiden backup storage omgevingen. De back-up wordt
altijd weggeschreven naar de back-up storage
omgeving in het Interconnect datacenter waar
de Cloud omgeving niet primair draait. Hierdoor
staat uw back-up data gegarandeerd op een
externe locatie in Nederland.
TAPE ARCHIVING
Bij Veeam IaaS Back-up heeft u de mogelijkheid
om de gemaakte back-up weg te schrijven naar
het archief. Dit is mogelijk op basis van disk en
vanaf heden ook op basis van tape. Bij Tape
Archiving wordt u eigenaar van de tape en zorgt
Interconnect ervoor dat de back-up encrypted
op tape wordt opgeslagen. Nadat deze vol is,
kan de tape overschreven worden of kunt u deze
gratis ophalen om deze op een externe locatie
veilig op te slaan. Op deze manier is de data op
drie plaatsen opgeslagen; productiedata in het
ene datacenter van Interconnect, de back-up

RECOVERY TIME OBJECTIVE
Hersteltijd doelstelling, het voldoen aan de
afgesproken hersteltijd na een computercrash.
RECOVERY POINT OBJECTIVE
Herstelpunt doelstelling, het voldoen aan
de afgesproken maximaal toelaatbare
hoeveelheid dataverlies na een computercrash.
data in het andere datacenter van Interconnect
en archiefdata op een derde (eigen) locatie.
SELFSERVICE RESTORE PORTAL
Interconnect stelt voor het terugzetten van
uw data de selfservice restore portal gratis
beschikbaar. Hiermee kunt u zelf complete vm’s
restoren en losse bestanden terugzetten of
downloaden.
NOTIFICATIES EN RAPPORTAGES
Na elke back-up job krijgt u een e-mail notificatie
of de back-up wel of niet is geslaagd. Daarnaast
wordt wekelijks het verbruik gerapporteerd. Dit
rapport bevat het aantal vm’s en het aantal GB
back-up storage dat in gebruik is, zodat u niet
voor verrassingen komt te staan.
LET OP
Veeam IaaS Back-up kan alleen worden
afgenomen in combinatie met een Cloud
omgeving van Interconnect.

PERSOONLIJK ADVIES
Wilt u meer weten over Veeam IaaS Back-up?
Neem dan contact met ons op 073 - 88 000
00 voor een vrijblijvende afspraak of stuur een
e-mail naar sales@interconnect.nl.
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