Ontdek CTG’s Cloud
Back-up Diensten

Bewaar uw Cloud Data op een veilige manier

SaaS Cloud Data heeft back-up nodig. De bescherming van uw
M365-gegevens is uw verantwoordelijkheid.
Data is van aanzienlijk belang

Lange bewaartermijnen voor gegevens

In de huidige digitale economie is data de munteenheid
geworden van ondernemingen en organisaties. Het
verlies van gegevens kan resulteren in het verlies van
klanten, merk, omzet, en uiteindelijk het bedrijf. Volgens
een IDC-studie uitgevoerd door Keepit, hebben meer dan
de helft van alle beveiligingsincidenten geleid tot verlies
van gegevens.

Afhankelijk van uw bedrijf en de sector waarin u werkt,
zal u rekening moeten houden met de inachtneming van
vereisten rond het bewaren van gegevens. U zal ervoor
moeten zorgen dat de wettelijke bewaartermijnen in acht
worden genomen en dat de data beveiligd blijft.

Dure verstoringen van de bedrijfsvoering
Men voorspelt dat meer dan 70% van de bedrijven zullen
lijden onder verstoringen van de bedrijfsvoering door
gegevensverlies in SaaS-applicaties.
Het is aan u om dergelijke situaties snel en zo volledig
mogelijk te kunnen herstellen.

SaaS-cloud gegevens zijn niet beschermd

Back-up voor Microsoft 365 geeft u een volledige
bescherming van uw kritische bedrijfsgegevens in de
Office-apps zoals Teams, SharePoint, Exchange, en
OneDrive. Wij voorzien een zorgeloze bescherming
door middel van volautomatische dagelijkse back-ups en
gedetailleerde rapportage.
Back-up voor Microsoft Dynamics 365 zorgt voor een
volledige bescherming en granulaire herstelmogelijkheden
van eender welk gegevensobject, met inbegrip van zijn
relatie, zonder enige onderbreking van de dienstverlening.

Wereldwijde SaaS-leveranciers zoals Microsoft gaan
niet uit van de volledige verantwoordelijkheid voor
uw data of de manier waarop u hun toepassingen
gebruikt. Uw gegevens zijn niet beschermd. Het is uw
verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen.

Compliance in een digitale realiteit
De meeste bedrijven slaan persoonlijke gegevens op,
en moeten dus voldoen aan de GDPR-regelgeving door
aan te tonen hoe snel ze hun data kunnen herstellen in
het geval van technische incidenten. Uw medewerkers,
klanten en partners verwachten ook dat u de controle
heeft over uw vitale bedrijfsinformatie.
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