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WAT IS EEN BACK-UP VAN DE CLOUD?
Een cloudback-up, niet te verwarren met online  
back-up, is een reservekopie van data die afkomstig 
zijn uit een cloudomgeving op een andere locatie. 
Denk daarbij aan gegevens uit bijvoorbeeld Microsoft’s 
Sharepoint of Office 365. Gaan data op de originele 
locatie verloren, dan kan uw klant terugvallen op de 
gegevens uit deze back-upomgeving.

WAT IS HET NUT VAN EEN CLOUDBACK-UP?
Het maken van een reservekopie van gegevens in de 
publieke cloudomgevingen als Office 365, SharePoint 
en Salesforce lijkt op het eerste gezicht wat overbodig. 
Deze gegevens staan immers niet of nauwelijks bloot 
aan fysieke risico’s als diefstal en brand- of  
waterschade. Bovendien staan ze geparkeerd bij  
gerenommeerde bedrijven.

Toch is ook van die data een back-up nodig. Uw klant 
is weliswaar niet eindverantwoordelijk voor een goede 
werking van die infrastructuur, maar wél voor de  
veiligheid van de data die het daar verwerkt. Uw  
klant kan ook in cloudomgevingen te maken  
krijgen met allerlei risico’s, zoals dataverlies, downtime 
en imagoschade. Bij verlies van persoonsgegevens 
kunnen organisaties zelfs te maken krijgen met de 
gevolgen van de Europese privacywetgeving, de AVG. 
Een dergelijk incident kan resulteren in boetes en een 
verplichte melding bij de betrokkenen, met alle  
gevolgen zoals imagoschade van dien.
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De meest 
gestelde vragen

Nu steeds meer organisaties overstappen naar de cloud, komen er ook weer andere 
uitdagingen om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van de data 
die zich in de cloud bevinden. Het gebruik van cloudstorage als back-upbestem-
ming wordt hiervoor steeds populairder. Lees daarom deze meest gestelde vragen 
over een back-up van cloudomgevingen. Wellicht overtuigen de antwoorden om uw 
dienstverlening met deze populaire dienst uit te breiden.
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WELKE INCIDENTEN MAKEN DE NOODZAAK VAN 
EEN CLOUDBACK-UP DUIDELIJK?

Fouten van gebruikers
Een fout is snel gemaakt. Gebruikers  
kunnen documenten of e-mails per  

ongeluk wissen of overschrijven met foutieve  
wijzigingen. 

Fouten van IT-beheerders
Ook IT-beheerders maken fouten. Denk 
aan het per ongeluk verwijderen van 

volledige mailboxen of OneDrive-accounts. Dergelijke 
fouten hebben zonder een cloudback-up vaak  
ernstige en onomkeerbare gevolgen.

Malwarebesmettingen
Ook in de cloud kan malware hard  
toeslaan. Met name ransomware, waarbij 

gegevens soms onherstelbaar worden versleuteld, is 
niet zelden een recipe for disaster. Deze venijnige  
malwarevariant kan complete dataomgevingen  
verwoesten en daarmee zelfs het voortbestaan van 
een organisatie in gevaar brengen.

Storingen in de cloudomgeving
Cloudomgevingen van de bekende spelers 
hebben een hoge uptime, maar zijn niet 

100% storingsvrij. Daardoor kan cruciale data op  
belangrijke momenten niet beschikbaar zijn. Dat  
vormt een bedreiging voor de productiviteit en  
continuïteit.

VOOR WELKE KLANTEN IS EEN CLOUDBACK-UP 
WAARDEVOL?
Steeds meer organisaties omarmen de cloud. Daar-
door groeit ook de afhankelijkheid ervan. Een cloud-
back-up is dan ook interessant voor al uw klanten 
die in de problemen komen wanneer clouddata van 
bijvoorbeeld Office 365 of Salesforce niet (tijdelijk) 
beschikbaar, onherstelbaar gewijzigd of verwijderd zijn.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN CLOUD-
BACK-UP EN EEN REGULIERE (ONLINE)BACK-UP?
Een reguliere back-up, of die nu on-premises of online 
wordt bewaard, is gericht op het veiligstellen van data 
die met name afkomstig zijn van on-premises- 
systemen. Denk aan gegevens uit endpoints als  
laptops en desktops en data afkomstig uit servers in 

eigen beheer. De oplossingen hiervoor zijn niet altijd  
in staat specifieke, maar veelgebruikte public  
cloudomgevingen als Office 365, Dynamics 365 en 
SharePoint efficiënt te back-uppen.

Min of meer geldt hetzelfde voor het herstel bij  
een eventuele calamiteit. Leveranciers die zijn  
gespecialiseerd in het leveren van cloudback-up  
bieden oplossingen die zijn gericht op een effectief 
herstel van data in deze omgevingen.

WAAROM BIEDT CLOUDBACK-UP VEEL KANSEN 
VOOR U ALS IT-PARTNER?
Het gebruik van clouddiensten als Microsoft Teams 
en Office 365 zit al jaren in de lift. Recentelijk heeft de 
populariteit van deze diensten een flinke boost gehad 
vanwege de crisis. Organisaties zijn immers genood-
zaakt hun medewerkers ook op afstand productief te 
maken. Die trend lijkt onomkeerbaar. Een solide  
back-up van deze omgevingen is en blijft daarbij  
onmisbaar. Oplossingen voor cloudback-up zijn  
daardoor een goede aanvulling op uw portfolio en 
bieden veel groeipotentieel. 
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HOE KIES JE VOOR DE JUISTE LEVERANCIER?
Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer:

•  Support voor verschillende protocollen en doel-
bestemmingen. 

•  Mogelijkheid tot maken van volledige back-up 
van Office 365 (inclusief onderdelen als Microsoft 
Teams, Microsoft Project, Office 365 Groups  
et cetera).

•  Mogelijkheid tot verwijderen van data uit de  
back-up (vanwege AVG-compliance).

•  Eenvoudige restoremogelijkheden voor eind-
gebruikers.

•  Mogelijkheid tot opslag in eigen land (vanwege 
compliance).

•  Automatisering van veelvoorkomende  
back-uptaken.

• Snelle en effectieve recovery bij incidenten.

AVEPOINT CLOUD BACKUP
Een voorbeeld van een oplossing voor cloudback-up 
die voldoet aan deze eisen is AvePoint Cloud Back-
up. Deze dienst stelt data veilig die afkomstig zijn uit 
cloudoplossingen als Dynamics 365, Office 365, Sha-
repoint en Salesforce. Back-uptaken zijn volledig te 
automatiseren, tot maximaal 4 keer per dag. Daarbij 

ondersteunt het diverse protocollen en doelbestem-
mingen, zoals Azure, Dropbox, Amazon S3 en back-up 
naar on-premises of private clouds via bijvoorbeeld 
FTP. Het biedt een lange retentie, zodat bijvoorbeeld 
per ongeluk verwijderde bestanden ook na langere 
tijd nog terug te halen zijn. Bij een incident is een snel 
herstel mogelijk van zowel individuele bestanden als 
volledige datasets. De back-up kan bovendien binnen 
de landsgrenzen blijven.

MEET WETEN?
Wilt u meer weten over AvePoint Cloud Backup en de 
voordelen van deze oplossing voor uw klanten? Laat 
het ons weten en we geven u alle informatie waar u 
naar op zoek bent.
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