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Hoe beschermt u uw
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of calamiteiten?

Disaster Recovery
as a Service
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DISASTER RECOVERY CHECK
Met meer dan vijftig vestigingen en ruim vijfduizend werknemers, behoort het retailbedrijf tot een van de grootste in
Nederland. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden, maakt het bedrijf intensief gebruik van haar IT-omgeving.
Niet alleen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ze de zaken graag goed op orde. Ook
ten aanzien van hun data willen ze er zeker van zijn dat ze voldoen aan de wettelijke eisen en goed voorbereid zijn op
dreigingen van buitenaf. Daarom besloten ze na een calamiteit de disaster recovery aan een test te onderwerpen.
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HOE GAAT DE IMPLEMENTATIE VAN UW DISASTER
RECOVERY?
De adoptie en implementatie van een disaster recovery-oplossing is niet altijd even eenvoudig. Bij veel organisaties
is het namelijk de vraag of er voldoende mogelijkheden en middelen zijn om hier serieus aandacht aan te besteden.
Soms ontbreek er know-how bij het aanwezige IT-personeel om zelf een cloud-based disaster recovery op te zetten en
deze te managen, of is er simpelweg geen budget om dit zelf te realiseren. Een dual datacenteroplossing is in dat geval
niet kostenefficiënter.
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WAT IS DE TOEGEVOEGDE

Oplossing op maat
BPSolutions heeft de kennis en expertise in huis om

WAARDE VAN EEN DISASTER
RECOVERY-PARTNER?
Wanneer u de disaster recovery outsourcet, legt u
deze in handen van een partij met jarenlange kennis en
expertise. Zij kunnen u de juiste oplossing bieden voor
een vast periodiek bedrag. Zo heeft u een betrouwbare
en veilige disaster recovery-oplossing, zonder dat u
daarvoor exceptionele kosten maakt.
BPSolutions helpt u bij de realisatie van een
betrouwbare disaster recovery in de cloud. BPSolutions
levert clouddiensten voor bedrijven die hybride
oplossingen nodig hebben vanwege legacy of
standaardomgevingen, maar die toch de voordelen
van cloudservices willen benutten. De diensten rondom
disaster recovery bij BPSolutions zijn flexibel af te nemen
en volledig gemanaged.

u van een oplossing op maat te voorzien. Uw disaster
recovery wordt volledig ingericht op de wensen en eisen
van uw organisatie.
De oplossing beweegt mee met uw behoeften in
functionaliteit en capaciteit. Zo betaalt u alleen voor wat
u nodig heeft.
Uitvoeren van tests
U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat uw disaster
recovery optimaal is ingericht. Door uw omgeving
regelmatig te testen weet u zeker dat er bij een
calamiteit niets verloren gaat. BPSolutions monitort uw
uitwijkomgeving en voert regelmatig een healthcheck
uit. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare oplossing.
Proven IBM cloud technologie
BPSolutions werkt met bewezen IBM cloudtechnologie.
Uw bestanden, data en netwerkconfiguraties worden zo
opgeslagen in een veilige cloudomgeving. BPSolutions

DE VOORDELEN VAN DRAAS
BIJ BP SOLUTIONS OP EEN
RIJTJE:
Nederlands datacenter
BPSolutions maakt gebruik van een Nederlands
datacenter. Zo weet u zeker dat u uw waardevolle
bedrijfsdata opslaat in een datacenter dat volledig
compliant is aan de huidige Nederlandse wet- en
regelgeving.
Versneld data transport
DRaaS maakt uw netwerkconfiguraties eenvoudig
beschikbaar in de cloudservice. U kunt versneld grote
hoeveelheden (back-up-) data transporteren, zowel
initieel als bij een calamiteit.

heeft jarenlange ervaring met de technologie en kan zo
snel schakelen en met u meedenken in het geval van een
calamiteit.
Geen vendor loek-in
De oplossingen van BPSolutions zijn zodanig ontworpen
dat er geen loek-ins gecreëerd worden op de grote
cloudvendoren. De capaciteit wordt gebruikt wanneer
de klant het nodig heeft en wordt afgenomen bij de
leverancier die op dat moment het beste past in de
oplossing. Daarnaast worden er vooraf afspraken
gemaakt over het gestandaa rd isee rde retransitieproces.
2417 ondersteuning
Calamiteiten gebeuren nooit gepland en daarom biedt
BPSolutions u 24/7 ondersteuning om na een ongeval zo
snel mogelijk weer up and running te zijn, ongeacht het
tijdstip.

BIEDT DISASTER RECOVERY AS
A SERVICE UITKOMST VOOR UW
ORGANISATIE?
BPSolutios is uw partner voor een betrouwbare disaster
recovery. Bent u benieuwd naar de voordelen van Disaster
Recovery as a Service voor uw organisatie? U vindt alle
informatie op de pagina www.bpsolutions.nl/cloud/disasterrecovery. Wilt u vrijblijvend een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op.
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