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Deze gids helpt u de basis van een Microsoft 
365-back-up te begrijpen, inclusief veelvoorkomende 
scenario’s van dataverlies en het evalueren van de 
juiste strategie voor uw klanten. De IT-budgetten zijn 
wellicht krap, maar de kosten voor verlies van kritieke 
bedrijfsgegevens zijn veel hoger, met name voor ge-
reguleerde organisaties. Uw cloudklanten hebben nu 
meer dan ooit behoefte aan kritieke back-upservices. 

ALS U METEEN NAAR DE BEREKENINGEN WILT,  
GA DAN VERDER NAAR PAGINA 17. 

UW RESULTATEN VAN DE BACK-UP CALCULATOR 
INTERPRETEREN 
Als u de calculator nog niet heeft geopend, geen 
zorgen! Deze gids is nog steeds een zeer nuttige en 
relevante introductie tot de noodzaak van het maken 
van een back-up van Microsoft 365 en de evaluatie 
van verschillende technologieën.

Als u de calculator al heeft geopend, weet u dat  
de belangrijkste invoer het aantal Microsoft 365- 
gebruikers binnen een organisatie is. Vervolgens  
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Door de toename van het aantal thuiswerkers is het maken van een back-up van 
Microsoft 365 (voorheen bekend als Office 365) belangrijker dan ooit. Niet alleen 
groeien de datavolumes steeds sneller, ook het platform wordt breder gebruikt. 
Daardoor is het essentieel om een back-up te maken van geavanceerde workloads 
en van ieder afzonderlijk onderdeel van een Microsoft Team.

INTRODUCTIE

http://avepoint.com/products/cloud/backup/calculator


Voor de SaaS-oplossing betreft dit het berekenen van 
de licentiekosten. Voor een lokaal gehoste oplossing 
kijken we naar de licentiekosten en naar de kosten 
voor virtuele machines, netwerk, opslag, redundantie 
(we zijn hier behoudend en nemen een enkelvoudige 
redundantie op, terwijl veel leveranciers die zelf de 
hosting verzorgen een hogere redundantie aanraden) 
en arbeidstijd voor onderhoud.

maken we schattingen over de hoeveelheid data die u 
nu en over maximaal vier jaar heeft. MSP’s kunnen een 
redelijke schatting maken door de gebruikers die zij 
ondersteunen samen te voegen.
Deze schatting is gebaseerd op een combinatie van 
industriegemiddelden, voorbeelden van werkelijke 
klanten en tientallen jaren ervaring uit eerste hand in 
IT-beheer van onze eigen teamleden.

Voor de Microsoft 365-beheerders hebben we een 
aantal geavanceerde opties gegeven voor het aan-
passen van berekeningen. Deze opties bestaan uit de 
hoeveelheid data die uw klanten werkelijk hebben in 
elke werkomgeving, de hoeveelheid data die zij van 
plan zijn te migreren, het personeelsverloop van uw 
klanten en de hoeveelheid extra werknemers die zij 
verwachten aan te trekken (met name nuttig voor 
snelgroeiende organisaties en organisaties die  
acquisities doen).

Nadat u heeft bepaald hoeveel data u beheert voor 
uw klanten, maken wij een reeks berekeningen om te 
kijken hoeveel het gaat kosten om die data op te slaan 
via een SaaS-back-upoplossing in vergelijking met een 
lokaal gehoste back-upoplossing van een leverancier 
zoals bijvoorbeeld Veeam.



Dit is een belangrijke berekening omdat eventuele be-
sparingen kunnen worden doorberekend aan de klant, 
worden gebruikt voor opvullingsmarges of voor beide. 
We berekenen ook welke tijdsbesparing eenvoudiger 
beheer oplevert, wat een kritiek onderdeel is voor 
MSP’s. Door eenvoudiger beheer kunnen ze eventueel 
opschalen en zodoende meer klanten ondersteunen 
en hun business laten groeien.

Ook al gebruikt u software die kan draaien op een 
virtuele machine in de cloud, dan nog is het belangrijk 
om te weten dat dit niet betekent dat de software 
SaaS is. U heeft nog steeds te maken met de kosten 
voor het laten draaien van die machine, de dataopslag, 
de netwerkoverdracht en voor het handmatige onder-
houd van de instellingen van de virtuele machine.

Kort gezegd: met een oplossing die een traditioneel, 
lokaal gehost model vereist (ook al is deze geïnstal-
leerd in de cloud) benut u niet de ROI die SaaS-oplos-
singen in de cloud bieden.

Onze berekeningen tonen aan dat een op SaaS geba-
seerde back-upoplossing in de cloud in nagenoeg alle 
omstandigheden de meest kosteneffectieve optie is. 
Het is echter ook belangrijk om de tijdsbesparingen en 
het onderhoudsgemak mee te nemen.



Bij lokaal gehoste oplossingen is een probleem met 
de infrastructuur ook uw probleem. Klanten worden 
ongeduldig en kwaad als uw fout ertoe heeft geleid 
dat er geen back-up is gemaakt van een belangrijk 
bestand. Bij een SaaS back-up (wanneer het wordt 
ondersteund door Azure’s 99.5% uptime voor beschik-
baarheid) zijn er geen problemen met de infrastruc-
tuur. En als er toch problemen zijn, worden die voor u 
opgelost.

Er zijn efficiëntere manieren om uw tijd te besteden 
dan aan het onderhouden van de back-upinfrastruc-
tuur. Zo blijkt uit een behoudende berekening dat een 
organisatie met 6.000 gebruikers en een datagroei van 
15% in drie jaar tijd ongeveer 644 uur besteedt aan 
onderhoud van lokaal gehoste back-up.

Tot slot zijn niet alle cloud of SaaS- op cloudback-up-
oplossingen op dezelfde manier gemaakt. In deze gids 
zetten we een aantal methoden en overwegingen uit-
een die u wellicht wilt meenemen bij het beoordelen 
van de verschillende oplossingen.

Zaken zoals:
•   Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time 

Objective (RTO). 
•  Beveiliging credentials.
•  Herstelmogelijkheden voor eindgebruikers.
•  En nog veel meer!

Disclaimer:
Het is belangrijk dat u begrijpt dat de resultaten van 
de Office 365-back-upcalculator vereenvoudigde 
schattingen zijn op basis van beperkte invoerdata. Dit 
om de calculator zo toegankelijk mogelijk te maken 
voor een breed publiek.

Elements kan met u samenwerken door de waarde 
van een SaaS Microsoft 365 back-upoplossing voor uw 
organisatie te bespreken en verder te verduidelijken. 
Als het downloaden van deze gids uw eerste stap was 
in uw traject naar het leveren van databescherming en 
back-up voor uw klanten, kunt u dit beschouwen als 
de tweede stap.

U zult ook de uitkomsten die door de calculator  
worden berekend willen aanvullen met meer inzicht 
en begrip over redenen om een back-up te maken van 
Microsoft 365 voor uw klanten en hoe dat te doen.

Als u echter wilt verdergaan naar de uitleg over hoe 
we deze berekeningen hebben gemaakt, ga dan naar 
pagina 17.

Over Elements
De SaaS-oplossingen van Elements worden exclu-
sief verkocht aan en via onze partners, waardoor het 
nog eenvoudiger wordt voor MSP’s en VAR’s om de 
krachtige technologie van AvePoint te benutten. Onze 
oplossingen kunnen snel en eenvoudig worden inge-
zet vanaf de cloudmarktplaatsen van een groot aantal 
wereldwijde distributeurs in meer dan 60 landen. Ons 
MSP-portaal maakt het beheren van meerdere tenants 
een fluitje van een cent, waardoor de kosten binnen 
de perken worden gehouden en uw klanten tevreden 
zijn. Meer informatie: 

.

http://avepoint.com/products/cloud/backup/calculator
https://elements.avepoint.com


Daarbij zoeken ze hun toevlucht met name tot  
Microsoft 365, waar maandelijks meer dan 200 mil-
joen commerciële gebruikers op inloggen.

Het samenwerken met collega’s, klanten en relaties in 
de cloud en de productiviteitswinst die dit met zich 
meebrengt, zijn ook terug te zien in de enorme groei 
die Microsoft Teams doormaakt. Het is inmiddels de 
snelstgroeiende businessapplicatie in de geschiedenis 
van het bedrijf. Sinds het thuiswerken, vanaf maart 
2020, heeft Microsoft Teams een vlucht genomen en is 
het gebruik ervan met meer dan 110% gestegen.

Deze beweging naar de cloud, om werken op afstand 
gemakkelijker te maken, kan klanten helpen hun eer-
dere aarzelingen te overwinnen om hun business onli-
ne te zetten. Maar het betekent ook dat de weerbaar-
heid van bedrijven de hoogste prioriteit heeft. Als MSP 
is het uw taak om ervoor te zorgen dat uw klanten 
vertrouwen hebben in de migratie naar de cloud en 
dat bedrijfsdata gemakkelijk toegankelijk en herstel-
baar zijn, zodat uw klanten aan het werk blijven. Back-
up en herstelservices, op zichzelf of als onderdeel van 
een bredere beheerde beveiligingsservice, kunnen u 
helpen de belofte van samenwerking in de cloud voor 
uw klanten waar te maken. En aanvullende services, 

naast cloudtoepassingen, kunnen u ook helpen uw 
aanbod van beheerde services uit te breiden zodat u 
zich onderscheidt en verzekert van hogere inkomsten.

Door werken op afstand mogelijk te maken, moeten 
MSP’s ook anders gaan denken over de manier waarop 
zij de data van hun klanten beschermen en hiervan 
een back-up maken. In het verleden hielden MSP’s 
wellicht op een reeks servers op locatie fysieke back-
ups bij van klantdata.

Omdat deze infrastructuur tegenwoordig is gevirtuali-
seerd en wordt geleverd als een service, zouden MSP’s 
de actuele regelgeving moeten nakijken en checken 
wat Microsoft 365 zelf biedt om te bepalen of het 
uitbreiden van de standaardbeschermingsniveaus een 

.

Organisaties hebben afscheid genomen van eigen servers en zijn massaal over-
gestapt naar de cloud. De coronapandemie heeft deze trend alleen maar versneld 
omdat organisaties het werken op afstand volledig moeten ondersteunen.

Databeveiliging  
en -herstel in het  
cloudtijdperk

REDENEN VOOR HET  
AANBIEDEN VAN  
MICROSOFT 365  
BACK-UPSERVICES



geschikte strategie is voor hun klanten. MSP’s moeten 
ook duidelijk zijn over de back-up- en herstelscena-
rio’s die zij kunnen ondersteunen voor hun klanten, 
ongeacht de back-upoplossing die is geïmplemen-
teerd. Het geven van duidelijkheid aan uw klanten van 
wat wel of niet ondersteund wordt en het wekken van 
de juiste verwachtingen, kunnen u helpen uw klant-
tevredenheid te optimaliseren.

Microsoft 365 biedt toonaangevende databescher-
mings- en retentiemechanismen voor organisaties 
(hierover later meer). In een recent rapport van For-
rester is echter te lezen dat elke SaaS-provider, waar-
onder Microsoft, expliciet benadrukt dat klanten zelf 
verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun 
eigen data.

Toch heeft een IDC-onderzoek (naast verschillende 
andere onderzoeken) consequent aangetoond dat 
slechts ongeveer 40% van de organisaties die Micro-
soft 365 gebruiken een externe back-upoplossing 
implementeert om hun data te beschermen.

DE KOSTEN VAN DATAVERLIES
De realiteit is dat organisaties kosten door dataverlies 
ervaren. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat 
80% van de bedrijven die SaaS gebruiken, bedrijfsge-
gevens heeft verloren.

Dit kan kostbaar zijn. Een Verizon-rapport toont aan 
dat kleine incidenten met dataverlies bedrijven  
gemiddeld tot wel $ 35.000 kunnen kosten. Grote 
incidenten, waarbij meer dan 100 miljoen bestanden 
betrokken zijn, kunnen tot wel $ 15 miljoen kosten.

Deze bedragen weerspiegelen nog niet eens de  
volledige impact: wat zijn de kosten voor uw klanten 
als zij gedurende een bepaalde periode geen  
werkzaamheden kunnen verrichten?

Daarom zullen de meeste organisaties die waarde 
hechten aan hun data geïnteresseerd zijn in het  
toevoegen van een back-upoplossing aan hun  
Microsoft 365 regel item. Zo kunnen zij ervoor zorgen 
dat hun data bij alle scenario’s voor dataverlies volledig 
beschermd en beschikbaar zijn.

Laten we eens kijken naar een aantal van deze  
scenario’s waarbij uitgebreide databescherming de 
beschikbaarheid van informatie kan garanderen.

SCENARIO’S DATAVERLIES
Gebruikersfout
Ongelukken kunnen gebeuren – we zijn ook maar 
mensen – en zijn dan ook de belangrijkste reden 
waarom dataverlies zich voordoet.

Gebruikers kunnen per ongeluk documenten, e-mails 
en zelfs een volledige werkomgeving (Group-, Team-, 
of SharePoint-site) verwijderen als zij een eigenaar 
zijn. Daarom heeft Microsoft effectieve out-of-the-box 
tools, zoals versiecontrole en de prullenbak om deze 
vergissingen aan te pakken.

Wanneer een document minder dan 93 dagen geleden 
is verwijderd, een e-mail minder dan 14 dagen geleden 
(of minder dan 30 dagen geleden, afhankelijk van uw 
instellingen) is verwijderd of een werkomgeving min-
der dan 30 dagen geleden is verwijderd, kunt u deze 
items eenvoudig herstellen uit de prullenbak. Wanneer 
u deze tijdperiode overschrijdt, kunt u die data niet 
meer terughalen.

Met back-upoplossingen van derden kunt u deze be-
scherming verlengen, zodat u zelfs Microsoft 365-data 
kunt herstellen die meer dan 93 dagen geleden zijn 
verwijderd.



Beheerdersfout
Microsoft 365 beheerders en IT-professionals kunnen 
soms net zo goed een fout maken.

Een voorkomend scenario is bijvoorbeeld het door 
elkaar halen van de rechtenstructuur in een werkom-
geving. Een back-upoplossing van derden is nodig om 
die rechten snel te herstellen.

Een ander scenario is het vergeten van de juiste reten-
tie-instellingen of hier niet in slagen, waardoor bijvoor-
beeld een mailbox van een werknemer, die de organi-
satie heeft verlaten, niet goed wordt bewaard.

Wanneer een gebruiker na die periode van 30 dagen 
(en het is bijna altijd daarna) die mailbox moet openen 
of wanneer data nodig zijn voor registratie- of compli-
ancedoeleinden, is een back-upoplossing van derden 
nodig.

Kwaadwillende insiders
Het kan voorkomen dat een ontevreden gebruiker of 
iemand in een team van de klant probeert de toegang 
tot belangrijke data binnen Microsoft 365 te verwij-
deren, vervalsen of anderszins onmogelijk te maken. 
In veel scenario’s kunnen de data eenvoudig worden 
hersteld met eigen tools.

Als die kwaadwillende insider (een gebruiker die  
eigenaar is van een werkomgeving of een beheerder) 
een SharePoint-site terugzet of herstelt vanaf een  
eerder tijdstip, is een back-upoplossing van derden 
nodig om de data ‘vooruit te zetten’ en vanaf dat her-
stelpunt te herstellen.



Kwaadwillende outsiders
Ransomwareaanvallen zijn een groeiend type  
cyberaanvallen. Deze aanvallen zijn gewoonlijk  
dreigingen van buitenaf en bestaan uit een systeem 
dat de toegang tot de data blokkeert totdat ‘losgeld’ 
wordt betaald (vaak in bitcoin).

In 2018 gaf de stad Atlanta bijvoorbeeld $ 2,6 miljoen 
uit nadat een ransomwareaanval gemeentelijke werk-
zaamheden had stilgelegd. In deze scenario’s kan het 

hebben van een back-up van klantdata, organisaties in 
staat stellen om de aangetaste data snel te herstellen 
en de werkzaamheden te hervatten.

Project- of plannerdata
Voor organisaties die de Project- of Planner-services 
binnen Microsoft 365 gebruiken, kan een back-uptool 
van derden helpen bij het maken van een back-up van 
kritieke granulaire items, zoals Planner-taken of -sites.
 



.

Er zijn twee belangrijke benaderingen voor het maken van een back-up van  
Microsoft 365: ofwel het benutten van lokaal gehoste software of een  
Software-as-a-Service (SaaS)-oplossing.

EEN BACK-UP  
MAKEN VAN  
MICROSOFT 365 
VOOR KLANTEN

Zoals blijkt uit de conclusie in het Forrester- 
rapport is een cloud-to-cloud (SaaS) back-up de enige 
praktische optie. Dat komt omdat lokaal gehoste 
back-upsoftware bij groeiende datavolumes niet  
eenvoudig schaalt en omdat het beheer ervan veel 
meer handmatig werk vereist.

Met een lokaal gehoste back-upoplossing is de  
MSP verantwoordelijk voor alle achterliggende  
infrastructuur, met inbegrip van:

•  installatie en configuratie van het platform;
•   het schalen en inzetten van de noodzakelijke  

servers om deze software te ondersteunen;
•   netwerkbandbreedte en monitoring van de  

verbindingen met Microsoft 365;
•   opslag voor alle Microsoft 365 back-ups, inclusief 

redundante opslaglocaties ter bescherming tegen 
uitval of beschadiging van de schijf.

Daarnaast is de MSP verantwoordelijk voor de  
configuratie van de software. Denk dan aan:

•   onderhoud van de serviceaccounts van de server-
oplossing en authenticatie van verbindingen;

•   beslissen over de beste scope/ plannen van vol-
ledige versus incrementele back-ups (vaak maan-
delijkse volledige back-ups van alle Microsoft 
365-content);

•   configureren van opslaglocaties en capaciteits-
planning in lijn met back-upplanningen.

En laten we het voortdurende onderhoud van de soft-
ware vooral niet vergeten, inclusief:

•   continu monitoren van throttling errors in Microsoft 
365 door activiteiten van het serviceaccount;

•   monitoren van netwerkverbruik om interferentie te 
voorkomen met gebruikersverkeer op het netwerk 
van de organisatie;

•   monitoren van beveiligingslogs voor het platform 
om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegde ac-
ties worden ondernomen door de beheerders;

•   ondersteuning en probleemoplossing.

Welke back-upstrategie 
helpt u groeien als  
een MSP?



Niet alleen kan lokaal gehoste software uw organi-
satie belemmeren bij het leveren van betrouwbare 
bedrijfscontinuïteit voor uw klanten, de tijd die wordt 
besteed aan bovengenoemde activiteiten kan beter 
worden besteed aan taken met een hogere waarde.

Kortom: gewoon een back-up maken van uw data op 
een server (zelfs indien gevirtualiseerd) is niet hetzelf-
de als een effectief databeschermingsprogramma. 

HET EVALUEREN VAN SAAS BACK-UPPROVIDERS
De trend in digitale werkplekoplossingen is om af 
te stappen van rigide lokaal gehoste systemen, ten 
gunste van abonnementsmodellen en op de cloud-
gebaseerde SaaS-providers.

Niet alle clouds zijn echter op dezelfde manier ge-
maakt. Er zijn vier kritieke componenten die u moet 
evalueren wanneer u een strategie voor databescher-
ming en Microsoft 365 back-up ontwikkelt voor uw 
klanten.

1. RPO EN RTO
Elk keer dat u MMicrosoft 365-databescherming  
bespreekt, dient u het probleem te benaderen met 
twee primaire doelstellingen in het achterhoofd:  
Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time 
Objective (RTO).

De RPO, die aangeeft hoeveel data maximaal verloren 
mogen gaan bij een incident, bevat het plan voor de 
frequentie van back-ups en uw vermogen om indivi-
duele componenten terug te halen.

Overweeg daarbij: hoe recent dient de back-up van uw 
klanten te zijn? Met andere woorden: hoe vaak per dag 
wordt er een back-up gemaakt van hun data?

Met welke granulariteit moet content hersteld kunnen 
worden? Is dit op itemniveau? Zijn het conversaties op 
het Team-kanaal? Bevat de oplossing bestanden en 
mappen voor back-up en herstel in Groups, Teams en 
SharePoint?

De RTO, of het tijdsbestek waarin content moet 
worden hersteld, helpt u de herstelpunten te bepalen 
en de data te classificeren waarvoor u een back-up 
maakt. Bedenk daarbij: hoe snel moet de content van 
uw klanten worden hersteld? Hoeveel content kan ik 
herstellen binnen een specifiek tijdsbestek?

Als u niet in staat bent de gebruikerscontent snel 
genoeg te herstellen, kunnen werkzaamheden niet 
worden uitgevoerd en zal de organisatie stilvallen. In 
dat geval zijn alle ogen op u, als MSP, gericht. Ervoor 
zorgen dat u op ieder gewenst moment zo snel mo-
gelijk kunt herstellen, is de eerste stap in het bescher-
men van niet alleen de content van uw klanten, maar 
ook van uzelf. Als u uw klanten snel terug aan het 
werk kunt krijgen, is dit ook het punt waarop u een 
aanzienlijke ROI biedt aan uw klanten.



Cloud Backup van Avepoint zorgt ervoor dat MSP’s 
klanten in een mum van tijd weer aan het werk kun-
nen krijgen. Wanneer u klanten dus wilt overtuigen van 
uw back-upservices, ondersteund door Cloud Backup, 
overtuig hen dan door de herstelfunctie te promo-
ten. Want tijd is geld en u zult uw klanten helpen om 
sneller weer aan het werk te gaan, ongeacht de ernst 
van de uitval! Complexe scenario’s die moeilijk of bijna 
onmogelijk lijken, maar snel kunnen worden opgelost 
met Cloud Back-up zijn onder andere:

• Verzoeken voor het recht om vergeten te worden
• Verzoeken voor toegang van de betrokkene
• Verlies van klantdata
• Verlies van werknemersdata
• Blunders met machtigingen
• Ransomwareaanval
• Serviceonderbreking

2. GEBRUIKSGEMAK
Eén van de voordelen van SaaS-back-ups is dat deze 
gewoonlijk snel te installeren en te onderhouden zijn. 
U zult ervoor willen zorgen dat de gebruikersinterface 
intuïtief is bij herstelacties.

Het evalueren van het gebruiksgemak heeft echter niet 
alleen betrekking op de installatie en de gebruikers-
interface. Als MSP heeft u ook een portaal nodig dat 

gemakkelijk te gebruiken is om het beheer van meer-
dere tenants eenvoudig te maken, de kosten onder 
controle te houden, de facturatie te beheren en de 
klanten tevreden te houden.
Tot slot kan het verlenen van toegang aan klanten om 
hun eigen verloren data, en alleen hun eigen data te 
zoeken en te herstellen, u in staat stellen een aanvul-
lende service te bieden, waarmee u zich kunt onder-
scheiden als marktpartij en extra inkomsten mee kunt 
genereren. Evalueer of een cloudback-up ook  
selfservicemogelijkheden heeft voor uw klanten.

3. VEILIGHEID EN GELOOFWAARDIGHEID
Wanneer u gebruikmaakt van de SaaS-oplossingen 
van een leverancier, neemt u automatisch hun mate 
van betrokkenheid bij organisatorische security over. 
Certificeringen en standaarden, zoals ISO 27001, zijn 
belangrijke indicatoren dat een SaaS-leverancier 
volledig is toegewijd aan de beveiliging van hun oplos-
singen.

Een andere nuttige vraag die u kunt stellen om de 
toewijding van uw SaaS-leverancier aan security te 
verifiëren, is welk toegangsniveau zij hebben tot uw 
data. Om onbevoegde toegang te voorkomen, maakt 
AvePoint bijvoorbeeld gebruik van Azure Key Vault om 
unieke encryptiesleutels te leveren voor iedere tenant 
die iedere, afzonderlijke klant bezit.



Een andere overweging is, als de data van uw klanten 
in een bepaald geografisch gebied of datacentrum 
moeten worden bewaard, of dat dit ook geldt voor 
hun back-updata.

Kan de leverancier van uw back-upoplossing  
Multi-Geo ondersteunen? Dit is het vermogen om 
ongebruikte data te verstrekken en op te slaan op de 
geografische locaties die uw klanten hebben gekozen 
om te voldoen aan de vereisten van dataopslag.

4. CHARGEBACK-OPTIES
Op welke manieren kunt u inkomsten bij klanten 
genereren?

Voor de service op basisniveau raadt AvePoint Ele-
ments u aan een opslag in rekening te brengen voor 
de Microsoft 365- of Dynamics 365-diensten die u 
voornemens bent te leveren, en de back-upfrequentie 
(SLA).

Daarna zullen voor herstelactiviteiten, uitgebreide 
services of taken op projectbasis, de meeste van onze 
partners chargebackmodellen willen vastleggen op 
basis van manuren (uren voor advies of service). Hier 
een paar voorbeelden:



Als het gaat om herstelacties heeft u de optie om 
verschillende tarieven te rekenen per herstelservice. 
Gewoonlijk raden we u aan de kosten in rekening te 
brengen op basis van de service-uren die handmatig 
herstellen of terugzetten zou hebben gekost.

Elk keer dat u een verzoek ontvangt, is dat marge die 
u verdient omdat u nog steeds hetzelfde, vaste tarief 
betaalt aan AvePoint.



Terwijl de back-upactiviteiten (automatisch) plaats-
vinden en de herstelacties worden voltooid, worden 
auditlogboeken aangemaakt en opgeslagen in Cloud 
Backup. Deze administratieve werkzaamheden kun-

nen eenvoudig worden geëxporteerd en verzonden 
naar klanten als bewijs van service, waardoor klanten 
extra vertrouwen krijgen in hun cloud en in uw dienst-
verlening. 



AANNAMES VERKLAARD
Deze aannames zijn gebaseerd op een combinatie van 
een groot aantal marktonderzoeken, ons eigen markt-
onderzoek en samengevoegde statistieken van secto-
ren binnen vrijwel elke bedrijfstak. Gezien de recente 
stijging in werken op afstand, zijn deze aannames 
nogal behoudend.

EXCHANGE ONLINE
Ten aanzien van de Exchange Online-infrastructuur 
heeft Microsoft veelzeggende statistieken onthuld 
tijdens Ignite in 2018, waarvan verslag is gedaan door 
Tony Redmond. Door 1,1 exabytes aan data te delen 
door 5,5 miljard mailboxen, komen we uit op onge-
veer 200 megabytes per mailbox. Wanneer rekening 
wordt gehouden met de bijna 30% groei in commer-

ciële gebruikers van Microsoft 365 sinds die tijd en de 
miljoenen inboxen van serviceaccounts en inactieve 
Microsoft 365 Groups en Teams daarvan worden afge-
trokken, is onze 2,5 GB een zeer veilige aanname.

ONEDRIVE FOR BUSINESS
Standaard krijgt elke gebruiker bij een organisatie 
maximaal 1 TB opslagruimte in OneDrive for Business. 
In 2015 draaide Microsoft het onbeperkte opslagaan-
bod voor betalende Office 365 Home- en Personal 
abonnees terug met als argument dat sommige extre-
me gebruikers 75 TB aan opslag hadden of meer dan 
14.000 keer het gemiddelde.

.

En dan nu het moment waarop u heeft gewacht! Hier zijn de aannames die onze 
formules aansturen.

BACK-UP  
BEREKENEN:  
ONZE CALCULATOR 
UITGELEGD 

Invoerveld Standaardaanname

Exchange Online 2,5 GB per gebruiker

One Drive for Business 2,5 GB per gebruiker

SharePoint Online (Groups en Teams) We bepalen het aantal SharePoint-werkomgevin-
gen door het aantal gebruikers te delen door 50. We 
gaan vervolgens uit van ongeveer 20 GB per Share-
Point-werkomgeving.

Gemigreerd van verouderde bronnen 0

Jaarlijkse groei van data in Microsoft 365 15%

% verloop in personeel 3%

% toename van personeel 3%

Versies 20% van de data neemt toe met 5 kopieën



Dat betekent dat de gemiddelde gebruiker destijds 5,5 
GB had. Ervan uitgaande dat de gemiddelde zakelijke 
gebruiker minder dan de helft van die hoeveelheid 
heeft, maakt het een veilige en behoudende aanname, 
waarbij in overweging wordt genomen dat een zakelij-
ke gebruiker meer databehoeften zou moeten hebben 
dan een Home- of Personal-abonnee.

SHAREPOINT ONLINE (GROUPS EN TEAMS)
Bestandsgegevens voor Groups en Teams worden  
feitelijk opgeslagen in SharePoint, dus voor het doel 
van de back-upcalculator splitsen we deze virtuele 
werkomgevingen niet afzonderlijk op (maar het is 
belangrijk om u ervan te verzekeren dat uw back-up-
oplossing een back-up maakt van meer dan alleen 
inboxen en bestanden in Teams).

We bepalen het aantal virtuele werkomgevingen door 
het aantal gebruikers te delen door 50. Dit is de ge-
middelde verhouding die we hebben gezien binnen 
ons bestand van 16.000 klanten. We hebben echter 
ook een aantal organisaties gezien met verhoudingen 
die zo hoog liggen als één SharePoint-werkomgeving 
voor elke gebruiker. Er zat zelfs een organisatie tussen 
met 1.500 gebruikers en meer dan 2.000 werkomge-
vingen. We gaan er vervolgens vanuit dat elke werk-
omgeving gemiddeld 20 GB aan data bevat.



GEMIDDELD GROEIPERCENTAGE
De standaardaanname van onze calculator is een 
groeipercentage van 15%, wat wellicht de meest be-
houdende aanname is in ons model.

In een door ons gesponsord AIIM Industry Watch- 
onderzoek met de titel ‘Building an Effective Strategy 
for Content Integration and Migration’, schatte bijvoor-
beeld 98% van de respondenten hun datagroei in op 
een verdubbeling of meer in twee jaar tijd. 37% hield 
rekening met een vervijfvoudiging of meer.

TOENAME EN VERLOOP VAN PERSONEEL
Onze aanname met betrekking tot toename van 
personeel gaat ervan uit dat de organisatorische groei 
slechts een fractie hoger zal zijn dan de algehele groei 

van de nationale economie (Verenigde Staten), die 
in 2019 met iets meer dan 2% is gegroeid. Voor het 
percentage in personeelsverloop zijn we ook uitgegaan 
van een zeer behoudende 3%, terwijl hr-organisaties 
het nationale percentage (Verenigde Staten) meer in 
de buurt van 19% inschatten.

VERSIES
We gaan ervan uit dat 20% van de data van een orga-
nisatie 5 keer is aangeraakt of aangepast. Sommige 
documenten zullen veel vaker worden aangepast, 
maar gewoonlijk is 80% van de data die zijn opge-
slagen door een organisatie ‘dark data’ – verouderde 
data die niet bekend zijn bij de meeste of zelfs bij alle 
werknemers.

Aanvullende aannames voor kosten, uren  
besteed aan het onderhouden van servers:

1 
virtuele machine voor elke 5 TB

$ 1,50 
per licentie/gebruiker van modelsoftware op 
locatie

$ 0,04264 
kosten per gigabyte per maand (Azure-opslag en 
1 lokale redundante Azure-opslag)

$ 60,00 
per uur x 2 uur per maand voor onderhoud van 
elke virtuele machine

Deze aannames zijn allemaal gebaseerd op de 
huidige marktomstandigheden en prijzen. We 
gaan uit van één lokale redundante kopie van de 
data, maar veel leveranciers van lokaal gehoste 
back-upoplossingen raden twee redundanties 
aan als beste praktijk.

https://www.avepoint.com/ebook/digital-transformation-landscape-and-strategies
https://www.avepoint.com/ebook/digital-transformation-landscape-and-strategies


•   Geautomatiseerde, onbeperkte back-up op de 
voorwaarden van uw klanten – Bied uw klanten 
de mogelijkheid om back-updata met onbeperk-
te opslag en retentie op een veilige manier op te 
slaan in AvePoint’s schaalbare Azure Storage, in uw 
private cloud of in het datacentrum van een leve-
rancier naar keuze.

•   Granulair herstel - Zet granulaire bestanden, objec-
ten en/of content op itemniveau terug naar dezelf-
de locatie, site of map of plaats ze elders, zonder 
waardevolle data te overschrijven van de laatste 
back-up of de noodzaak om hiervoor de hulp van 
Microsoft in te schakelen.

•   Met de hulp van AvePoint Virtual Assistant (AVA) 
kunnen uw klanten en hun gebruikers verloren 
content op itemniveau achterhalen en herstellen, 
van waar dan ook en wanneer dan ook.

•   Uitgebreide back-upservice voor de Microsoft 
365- en Dynamics 365-onderdelen van uw klan-
ten, inclusief Microsoft Teams, SharePoint Online, 
Exchange Online, OneDrive for Business, Project 
Online, Planner en Groups.

•   Herstel binnen minuten, niet dagen – Het is niet 
nodig om te wachten op ondersteuning, op het 
plannen van herstelvensters of het terugzetten 
van data op siteniveau wanneer u de Microsoft 
365-content en mailboxen van uw klanten bin-
nen Teams, Groups, OneDrive en SharePoint met 
slechts een paar klikken zelf kunt herstellen.

.

Cloud Backup voor Microsoft 365 en Dynamics 365 biedt ongeëvenaarde  
bescherming voor alle tenants van uw klanten.

AVEPOINT ELEMENTS 
CLOUD BACKUP



KLANTPROFIEL
MostWare is een managed serviceprovider en  
Microsoft Gold-partner, die IT-kernbehoeften  
identificeert en strategische oplossingen levert voor 
het succesvol gebruiken van Microsoft 365 onder het 
motto: Inspire with IT. 

“We zijn een echt kennishuis. We verkopen geen lap-
tops en servers”, zegt Martijn Bloem, accountmanager 
bij MostWare. “We zijn cloud- en Microsoft-focused.”

DE UITDAGING
MostWare levert IT-diensten van de hoogste kwaliteit, 
inclusief zero-trustbeveiliging en moderne werkplek-
oplossingen. Deze benadering houdt onder meer in 
dat MostWare helpt bij het identificeren en oplossen 
van de zwakke punten die de bedrijfsvoering van hun 
klanten in gevaar kan brengen. 

MostWare ondervond dat niet al hun klanten een 
back-up en herstelplan hadden voor Microsoft 365, 
waarmee de data van deze klanten worden blootge-
steld aan gevaar voor het verlies, het compromitteren 
ervan en diefstal. MSP MostWare wilde hiervoor een 
oplossing bieden aan haar klanten. 

“Klanten gaan ervan uit dat hun SaaS-provider,  
Microsoft, hiertegen bescherming biedt”, zegt Bloem. 
“Nee, dat doen ze niet.”

DE AVEPOINT-OPLOSSING
MostWare heeft een uitgebreide verkenning gedaan in 
hun zoektocht naar de juiste back-upoplossing voor 
hun klanten, inclusief opties als Barracuda Networks 
en Veeam.

‘We hebben alle mogelijkheden onderzocht, maar 
het leken allemaal producten die niet af waren. 
AvePoint was de eerste oplossing die we tegen-
kwamen met een volledige Teams-oplossing. Het 
bedrijf loopt ver voor op andere aanbieders’

Cloud Backup is ontwikkeld op een manier die beant-
woordt aan de unieke uitdagingen en behoeften van 
drukke MSP’s. Via een eigen AvePoint-portal helpt de 
MSP om de service- en supportbehoeften van meer-
dere klanten te managen. Een provider kan ervoor 
kiezen de taken zelf uit te voeren of via selfservice-
functies. Hierdoor kunnen klanten zelf taken uitvoeren. 
In beide gevallen is snel dataherstel essentieel. Het 
herstel gaat dus verder dan de standaard retentiemo-
gelijkheden van Microsoft 365. 

Dat de snelle hersteltijd cruciaal is, bleek wel nadat 
een MostWare-klant e-mails moest reproduceren 
die maanden geleden verwijderd waren. Microsoft 
365, out-of-the-box, verwijdert immers e-mails na 30 
dagen. 

.

MSP MOSTWARE 
BIEDT VOLLEDIGE 
MICROSOFT TEAMS 
BACK-UP VOOR 
HAAR KLANTEN

Casestudy



“De betreffende klant kreeg vanuit een onderzoek van 
de overheid het verzoek om verwijderde e-mails aan 
te leveren. De klant vroeg ons om deze e-mails uit 
een specifieke periode aan te leveren”, vertelt Bloem. 
Doordat voor deze klant Cloud Backup werd gebruikt, 
kon de MSP eenvoudig voldoen aan het verzoek. 

HET RESULTAAT
Door AvePoint Cloud Backup aan te bieden verzekert 
MostWare de veiligheid en bedrijfscontinuïteit van haar 
klanten, verhoogt MostWare daarmee de waarde als 
vertrouwd partner en hebben ze bovendien een nieu-
we inkomstenstroom gevonden. De groei is opmerke-
lijk: de MSP heeft onlangs het aantal AvePoint-gebrui-
kers zien verdubbelen tot 5.000.

Met de ondersteuning van Cloud Backup biedt 
MostWare meer efficiëntie, wordt het risico op gege-
vensverlies verminderd en kan MostWare krachtige 
oplossingen leveren zonder verstoring. Aanvullend 
heeft MostWare geconcludeerd dat de kosten voor 
AvePoint-producten bijdragen aan hun eigen  
nettoresultaat.

“Jullie leveren niet alleen software, maar een hele 
oplossing”, besluit Bloem. “We hebben nooit gedoe 
met Azure-abonnementen of het onderhouden van 
onze eigen apparatuur. We hebben te maken met één 
bedrijf, één oplossing en dat is alles.”

 



KLANTPROFIEL
Aura Technology is een managed serviceprovider (MSP) 
gevestigd aan de zuidkust van Engeland. Het bedrijf 
ondersteunt duizenden gebruikers binnen honderden 
bedrijven in een verscheidenheid aan sectoren.

DE UITDAGING
Office 365-back-up is zo belangrijk voor Aura Techno-
logies dat het bedrijf dit een verplicht onderdeel heeft 
gemaakt van de contracten met klanten.

“Het is onze taak als de vertrouwde adviseur binnen 
de wereld van IT om hen het beste advies te geven”, 
aldus Steve Stokes, Business Development Director 
van Aura Technology. “Eenvoudig gezegd beschermt 
het onze reputatie wanneer we een goede back-up 
hebben geïmplementeerd voor onze klanten.”

Aura Technology gebruikte eerder een andere leveran-
cier die geen back-up maakte van alles in Office 365 
en besloot dat het risico te groot was.

“We deden zaken met een andere toonaangevende 
leverancier, maar deze bood niet de functionaliteit om 
een back-up te maken van Microsoft Teams inclusief 
de chatgeschiedenis en bestanden”, zegt Stokes. “We 
hebben andere oplossingen geëvalueerd en de  

functies en prijs van AvePoint waren doorslaggevend 
om voor deze leverancier te kiezen.”

DE AVEPOINT-OPLOSSING
Vanaf het begin was AvePoint Cloud Backup voor Aura 
Technology eenvoudig te implementeren en te  
gebruiken.

‘De implementatie is erg eenvoudig. We bestellen 
licenties en die zijn onmiddellijk beschikbaar voor 
installatie. We hadden een klant met 200 omge-
vingen waarvoor we Cloud Backup zo snel konden 
implementeren dat deze er dezelfde dag nog ge-
bruik van kon maken’

Het personeel van Aura moet voor klanten iedere 
maand verschillende herstelacties uitvoeren. Cloud 
Backup heeft de operationele efficiëntie van Aura 
verbeterd.

“Gebruikers zijn goed in het kwijtraken van mappen of 
documenten, of in het per ongeluk overschrijven van 
bestanden, vooral nu met de automatische opslag-
functie in Office 365”, zegt Stokes. “De herstelacties 
van AvePoint zijn erg gemakkelijk en intuïtief. Junior 
medewerkers kunnen het doen, dus de overhead-
kosten zijn laag en er zijn erg weinig problemen met 
back-upfouten.”

.
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Aura heeft ook onderzocht hoe AVA, de Teams-chat-
bot van AvePoint voor het uitvoeren van herstelverzoe-
ken, de werkzaamheden verder kan verbeteren.

“We zijn begonnen met het informeren van klanten 
over AVA”, aldus Stokes. “We richten ons op gro-
te klanten met honderden of duizenden Microsoft 
365-gebruikers en we willen de ondersteuningsactivi-
teiten niet exponentieel opschalen, dus elke vorm van 
automatisering of AI die ons helpt bij het verlenen van 
services, helpt ons bij het schalen.”

Het vermogen van Cloud Backup om de  
Multi-Geo-functionaliteit van Microsoft 365 te  
ondersteunen, stelt Aura ook in staat om klanten met 
soevereiniteitseisen op het gebied van data te onder-
steunen, wat leidt tot een concurrentievoordeel.

HET RESULTAAT
Over het algemeen is Aura Technology bijzonder tevre-
den met Cloud Backup.

‘We zien AvePoint als onderdeel van ons succes. We 
groeien erg snel en hebben de juiste leveranciers 
nodig om aan de vraag te kunnen voldoen’



KLANTPROFIEL
Blacktip IT Services heeft met een dienstverlening op 
niveau een uitstekende reputatie opgebouwd. Blacktip 
presteert uitmuntend op zakelijk niveau door bedrijven 
te helpen beter, efficiënter, concurrerender en uitein-
delijk winstgevender te worden.

De managed serviceprovider (MSP) beheert 2.000  
Office 365-licenties voor ongeveer 30 klanten.

Blacktip begon het partnerschap met AvePoint in 2018 
toen Blacktip de FLY-migratieoplossing implementeer-
de. Na maanden van succes met FLY werd Blacktip 
zich bewust van de superieure functionaliteiten en 
voordelen van Cloud Backup ten opzichte van hun 
eerdere oplossing met SkyKick.

DE UITDAGING
MSP’s die Office 365 ondersteunen, moeten de  
uitdagingen aankunnen die gepaard gaan met een 
breed en onderling verbonden platform. Zo maken 
klanten van Blacktip momenteel bijvoorbeeld gebruik 
van een combinatie van SharePoint Online, Exchange 
Online, Office 365 Groups, Microsoft Teams, OneDrive 
en andere Office 365-services, of zijn van plan dit te 
gaan doen.

Met zoveel gebruikte toepassingen, beheert en be-
schermt Blacktip binnen zijn klantenbestand zo’n 40 
terabytes aan data. Blacktip voorziet ook in de spe-
cifieke behoeften van klanten, aangezien zovelen van 
hen verschillende beleidsregels hebben ten aanzien 
van dataretentie die ondersteund moeten worden.

Blacktip heeft in het verleden gebruikgemaakt van 
andere back-upoplossingen van derden. De meest 
recente ervaring was met SkyKick.

Hoewel zij geen problemen hadden met back-ups of 
herstelacties, realiseerde Blacktip zich al snel dat  
Cloud Backup van AvePoint meer functionaliteiten 
biedt.

“SkyKick was betrouwbaar voor het maken van back-
ups van de Exchange-workload. AvePoint is echter 
breder inzetbaar en bevat back-ups voor Teams, 
Groups, SharePoint Online en veel meer”, aldus  
Matthew Bookspan, de CEO van Blacktip. “Daarnaast 
kunnen we nu delegeren op de 0365-licentie voor elke 
klant. Over het algemeen biedt AvePoint ons veel meer 
waarde.”

DE AVEPOINT-OPLOSSING
Blacktip heeft een aantal jaren gebruikgemaakt van 
de migratieoplossing van AvePoint Elements, en dit 
heeft hen doen besluiten contact op te nemen met 
AvePoint om meer te weten te komen over het pro-
ductportfolio.

.
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“We gebruikten in eerste instantie de migratieoplos-
sing FLY en waren benieuwd welke andere oplossin-
gen AvePoint heeft. Het implementatieproces verliep 
erg goed en zonder problemen”, aldus Bookspan. 
“Daarna kregen we een demo van Cloud Backup die 
erg indrukwekkend was.”

Blacktip begrijpt Microsoft en de cloudindustrie, en 
weet dat er erg vaak een release of update komt van 
de toepassingen.

“We begonnen met de verkoop van back-upoplos-
singen in 2016. Microsoft Teams was nog niet eens 
een product in die tijd. Met AvePoint kunnen we er nu 
op vertrouwen dat, als een klant besluit iets nieuws 
te introduceren of zijn strategie te wijzigen, de data 
beschermd zijn”, zegt Bookspan.

Cloud Backup biedt gebruikers de optie om de  
Azure BLOB-opslag van AvePoint te benutten of om 
hun eigen opslagfuncties mee te nemen.

‘Het lijkt ons zinvoller om de opslag van AvePoint te 
gebruiken. Het is ons al snel duidelijk geworden dat 
de opslag van AvePoint veel kosteneffectiever en 
sneller is. We willen ook niet verantwoordelijk zijn 
voor die infrastructuur’

Het laatste belangrijke kenmerk dat de aandacht trok 
van Blacktip was de mogelijkheid om automatisch 
tot wel vier incrementele back-ups per dag te kunnen 
maken.

“Vier keer per dag is meer dan genoeg. Restoraties 
worden gewoonlijk eerder later dan vroeger opge-
merkt. Dit gebeurt meestal niet binnen een uur of op 
dezelfde dag, maar gewoonlijk na een maand. Maar 
het is geweldig om dat niveau van comfort te hebben”, 
aldus Bookspan.

Over zijn ervaring met het technische supportteam 
van AvePoint zegt Bookspan: “Ik geloof dat we dankzij 
de gebruikerservaring met de software nog nooit con-
tact hebben moeten opnemen met het supportteam. 
Desalniettemin zijn de mensen bij AvePoint geweldig.”

HET RESULTAAT
Blacktip heeft nu een ander component toegevoegd 
aan zijn portfolio met oplossingen dat voor hun  
klanten veel waarde heeft opgeleverd zonder extra 
kosten. Blacktip gebruikt nu FLY, DocAve Migrator en 
Cloud Backup.

De samenwerking zal daar echter niet stoppen.  
Blacktip is al aan het informeren naar andere  
oplossingen, zoals Report Center en Cloud  
Governance om hun aanbod verder te vergroten en 
AvePoint te ondersteunen.

‘Cloud Backup heeft ons zoveel extra waarde  
opgeleverd tegen dezelfde kosten. We zijn ver-
heugd dat we de mogelijkheid hebben om uit te 
breiden met veel meer toepassingen’
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