Online back-up

Uw bedrijfsgegevens beveiligd
Heeft u er wel eens bij stilgestaan wat het betekent als uw bedrijfskritische gegevens (documenten,
databases, e-mail) verloren gaan? Wat betekent dit voor de continuïteit van uw bedrijf en hoeveel
tijd en geld gaat het kosten om hier weer bovenop te komen?
U weet dat u dagelijks een back-up moet maken van al uw bedrijfsgegevens maar het komt er vaak
niet van; u draait een back-up op uw server maar denkt er niet altijd aan om de back-up tapes te
verwisselen - of u maakt handmatig een back-up naar een externe schijf maar gebeurt dat dagelijks
en hoeveel tijd kost het u? Als u een back-up heeft gemaakt blijft deze dan op kantoor liggen? Bij
brand of diefstal is de kans groot dat u dan alsnog al uw gegevens kwijt bent. De back-up tapes of
externe schijf mee naar huis nemen is een mogelijkheid maar wilt u echt dagelijks met al uw
bedrijfskritische gegevens over straat?
Online back-up is de meest eenvoudige en veilige manier om al uw bedrijfsgegevens dagelijks veilig
te stellen. De online back-up gaat volledig automatisch en alle gegevens worden - versleuteld opgeslagen op een externe back-up server.
Mindtime Backup
7Bit is partner van Mindtime Backup en bied de online back-up diensten van Mindtime Backup aan.
Mindtime Backup is gevestigd in Nederland en richt zich uitsluitend op het verlenen van online backup diensten. Mindtime Backup biedt de meeste functionaliteit, levert de beste prestatie en krijgt de
beste prijs-kwaliteitscore van Nederland volgens Lan Magazine en Mindtime backup heeft, naast
diverse andere awards, in 2009 en 2010 de Winmag Pro “MKB best choice” award gewonnen.
Online back-up
De online back-up bestaat uit een kleine applicatie die op uw netwerkserver draait. Met deze
applicatie bepaalt u van welke gegevens een back-up wordt gemaakt, wanneer de back-up gemaakt
wordt en met welke frequentie. Daarnaast kunt u een beveiligingssleutel instellen waarmee het
back-up bestand volledig versleuteld wordt. Het installeren en configureren van de online back-up
applicatie kan uiteraard door 7Bit voor u gedaan worden.
De back-up applicatie kan ook op uw PC of laptop geïnstalleerd worden, indien u geen netwerk
server heeft of als er, naast de back-up van uw netwerk server, ook back-ups gemaakt moeten
worden van uw PC of laptop.
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Beveiliging
Mindtime Backup garandeert de veiligheid van - en de exclusieve toegang tot - uw bedrijfskritische
data. De veiligheid van uw bedrijfskritische gegevens is op de volgende manieren gewaarborgd door
Mindtime Backup:
1. De toegang tot de back-up applicatie en online toegang tot uw back-ups is beveiligd met een
unieke combinatie van login- en wachtwoordcode.
2. De back-up bestanden zelf zijn versleuteld met een 256-bits algoritme. Hierdoor is het alleen voor
de eigenaar van de beveiligingssleutel mogelijk om de data te lezen. Niemand anders kan bij uw data,
ook Mindtime Backup niet. U kiest zelf uw beveiligingssleutel.
3. De internetverbinding tussen de back-up applicatie en de online back-up servers bij Mindtime is
beveiligd met SSL. SSL staat voor Secure Socket Layer en is een beveiligingstechniek voor dataverkeer
tussen een cliënt en een webserver. Dataverkeer kan veel gevoelige informatie bevatten, zoals
bankgegevens en databases. SSL beveiligt deze data tegen onderschepping door onbevoegde derden.
Het maakt hierbij gebruik van encryptie (codering).
4. Al uw bedrijfskritische gegevens worden dubbel opgeslagen op zwaarbeveiligde Mindtime back-up
servers.
Product specificatie
Ondersteuning voor meerdere besturingssystemen, onder andere:
• Microsoft Windows
• Redhat Linux
• Novell Netware
• Apple Mac OS X
Ondersteuning voor diverse applicaties, onder andere:
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Exchange Server*
• Microsoft SharePoint Server
• Outlook / Outlook Express
• Oracle
• Lotus Domino / Notes
• MySQL Database
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Versiebeheer
Een unieke mogelijkheid van de online back-up dienst is versiebeheer. Hiermee kunt u vorige versies
van bestanden terug halen van de back-up.
Een voorbeeld:
Stel u maakt dagelijks een online back-up, die u dertig dagen bewaart (deze instellingen zijn aan te
passen aan uw wensen). Een bestand dat u vaak wijzigt, bijvoorbeeld een Word-document, is dan in
dertig verschillende versies opvraagbaar. U kunt al deze versies terugkijken en vergelijken; u kunt
terug in de tijd als u uw bestand per ongeluk hebt overschreven. Het is dus niet zo dat bij elke nieuwe
backup de oude backup vervalt.
Extra dienst: back-up controle
Van iedere back-up taak ontvangt u van Mindtime een rapport per e-mail. Het rapport is een
overzicht van alle (vaak vele honderden) bestanden waarvan een back-up is gemaakt. Het rapport
geeft per bestand ook eventuele problemen aan die zich hebben voorgedaan. Het is belangrijk om
deze rapporten dagelijks door te lezen om te voorkomen dat een probleem met uw back-up te laat
ontdekt wordt.
Wellicht heeft u geen tijd om dagelijks het back-up rapport te controleren. 7Bit biedt daarom een
extra dienst aan: dagelijkse controle van uw back-up. Als er zich een probleem met uw back-up
voordoet dan wordt dit direct aan u gemeld samen met een voorstel hoe dit probleem het beste
opgelost kan worden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw back-up altijd goed loopt
zonder dat u er omkijken naar heeft.
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Tarieven
De tarieven van online back-up zijn gebaseerd op de benodigde back-up capaciteit, met andere
woorden: de hoeveelheid data waarvan u dagelijks een back-up wilt maken. 7Bit kan de benodigde
back-up capaciteit voor uw bedrijf nauwkeurig voor u bepalen, neem hiervoor gerust contact op.
PC Backup
Werkt u met één laptop of PC, dan is PC Backup uw oplossing. Met één klik zijn uw bestanden
hersteld.
Back-up capaciteit

Tarief per maand

10 GB
20 GB

€ 5,75
€ 9,95

Tarief per maand
inclusief back-up controle
€ 15,75
€ 24,95

Pro Backup
De online back-up voor het hele kantoor: één of meerdere servers, PC’s of laptops backuppen.
Standaard back-up modules voor de meest gebruikte applicaties zoals Exchange, SQL, MySQL,
SharePoint, Lotus Notes, Oracle en VMware.
Back-up capaciteit

Tarief per maand

Tarief per maand
inclusief back-up controle
€ 15,95
€ 22,45
€ 29,95
€ 46,95
€ 67,95
€ 99,95
€ 119,95
€ 146,25
€ 193,25
€ 231,25

2 GB
€ 9,95
5 GB
€ 14,95
10 GB
€ 19,95
20 GB
€ 31,95
30 GB
€ 47,95
50 GB
€ 69,95
75 GB
€ 84,95
100 GB
€ 106,25
150 GB
€ 153,25
200 GB
€ 191,25
Abonnementen boven de 200GB op aanvraag.

Prijswijzigingen voorbehouden. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op:
7Bit
Tel: 036 545 08 66
E-mail: info@7bit.nl
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