
ZO STELT U DE DATA 
VAN UW KLANTEN VEILIG.

DE UITDAGINGEN VAN BACK-UP & STORAGE.
HIER LOPEN UW KLANTEN TEGENAAN.
Bedrijven zijn in grote mate afhankelijk van data.  
Zonder die data lopen bedrijfsprocessen spaak.  
Finance kan bijvoorbeeld geen verslag uitbrengen 
zonder financiële gegevens. En sales kan klanten niet 
goed bedienen als het inzicht in voorraden en offertes 
ontbreekt. Maar ook service en support - en zelfs de 
productie - kunnen tot stilstand komen als de  
noodzakelijke data niet beschikbaar zijn.

Gegevensverlies leidt al snel tot financiële schade. 
Uw klanten besteden daarom steeds meer aandacht 
aan het back-uppen van gegevens. Het verzorgen van 
back-ups brengt echter de nodige uitdagingen met 
zich mee. Vier belangrijke aandachtspunten zijn:

1. Storage optimaliseren
Bedrijven verzamelen steeds meer gegevens, zoals 

data van Internet of Things-apparaten, klantgegevens, 
data over surfgedrag, en historische gegevens. De 
kosten voor storage rijzen hierdoor al snel uit de pan. 
Daarom is het belangrijk de hoeveelheid opslagruimte 
die nodig is om back-ups op te slaan te minimaliseren.

2. Werkdruk reduceren
Applicaties, systemen en toepassingen slaan verza-
melde gegevens vaak op verschillende locaties op. Dit 
maakt het handmatig back-uppen van deze data tot 
een tijdrovende klus. Uw klant heeft daarom behoefte 
aan een efficiënte inrichting van het back-upproces.

3. Veiligheid waarborgen
Back-ups van uw klanten bevatten allerlei gevoelige 
informatie die goed moet worden beveiligd. Een  
datalek kan veel schade veroorzaken en het imago 
van uw klant aantasten. De beveiliging van back-ups is 
daarom een belangrijk aandachtspunt.

Data spelen in toenemende mate een onmisbare rol in de bedrijfsvoering. Dat maakt een goede back-up 
van deze gegevens belangrijker dan ooit. Uw klanten kunnen hierbij tegen allerlei uitdagingen aanlopen. 
Hoe zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat back-ups volledig zijn en veilig worden bewaard? Met de cloud-
diensten van Tech Data neemt u hun zorgen weg en biedt u de juiste ondersteuning.
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MET HET BACK-UP- EN STORAGEPORTFOLIO VAN 
TECH DATA BIEDT U VOOR IEDERE UITDAGING DE 
JUISTE ONDERSTEUNING.

WWW.TECHDATA.NL

 • Veeam
 • Cohesity
 • Dell EMC
 • NetApp
 • Veritas

4. Compliance inrichten
Wie gegevens verzamelt, moet relevante wetgeving 
goed in het oog houden. Dat geldt ook voor data die in 
back-ups zijn opgeslagen.

ONS PORTFOLIO VOOR BACK-UP EN STORAGE.
BESPARING VAN TIJD EN KOSTEN.
Met het uitgebreide back-up- en storageportfolio van 
Tech Data kunt u klanten ondersteunen bij het veilig-
stellen van hun data. Met deze oplossingen biedt u uw 
klanten onder meer:

1. Compacte back-ups
De oplossingen van Tech Data verkleinen de hoeveel-
heid opslagruimte die uw klanten nodig hebben, door 
data-deduplicatie en compressie. Zo blijven de kosten 
voor uw klanten beperkt.

2. Flexibele schaalbaarheid
U kunt de storageomgeving automatisch laten mee-
groeien met de toenemende hoeveelheid data. Dat 
maakt onze back-upoplossingen toekomstvast.

3. Automatisering
U kunt met onze oplossingen het back-upproces in 
belangrijke mate automatiseren en uw klanten werk 
uit handen nemen. Dat scheelt hen veel tijd en man-
kracht.

4. Gespreide dataopslag
Met het oog op beschikbaarheid kunt u back-ups op 
meerdere geografische locaties opslaan. Dat verkleint 
de kans dat bijvoorbeeld een natuurramp of data-
centerstoring van invloed is op de beschikbaarheid 
van alle back-ups.

 WIJ LEVEREN TOOLS VAN ONDER MEER:
 • Acronis
 • AWS
 • HPE
 • IBM
 • Microsoft
 • Oracle

5. Optimale beveiliging
Met de back-up- en storageoplossingen van Tech 
Data is uw klant er zeker van dat zijn back-ups goed 
zijn beveiligd. En in een noodsituatie zijn de back-ups 
direct beschikbaar.

6. Compliance
Onze back-upoplossingen zorgen ervoor dat uw klant 
compliant is met wetgeving zoals de Algemene  
verordening gegevensbescherming (AVG).

GEÏNTERESSEERD?
WIJ HELPEN U GRAAG.
Benieuwd welke oplossing(en) u het best kunt  
selecteren om uw klanten bij een specifieke uitdaging 
te ondersteunen? Wij denken graag met u mee! Neem 
contact met ons op voor meer informatie en advies 
op maat.


