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4  STAPPEN 
NAAR HET BESTE 
DATAPROTECTIEPLAN

Tech Data Cloud



Kijk hierbij goed naar: 

• Databases: traditionele SQL en non- 

 SQL databases bevatten over het algemeen  

 transactionele data.

• Data Lakes: hebben ruwe IoT en andere  

 data streams voordat zij worden over- 

 gedragen en verwerkt. 

• Legacy: Mainframes draaien nog altijd veel  

	 financiële	en	business	systemen.

• Big Data Analytics: Hadoop, HBase en  

	 andere	 scale-out	 systemen	 in	 deze	 sterk	 

 groeiende markt.

• Virtual Machines: beide on-premises  

 en cloud-gebaseerde VM’s zijn vaak de  

 belangrijkste workloads.

• Containers: de meeste containers zijn  

	 vergankelijk,	 maar	 creëren	 steeds	 vaker	 

 persistente data.

U	ziet:	organisaties	gebruiken	een	variëteit	aan	

workloads, vaak beheerd door verschillende 

teams en vanuit verschillende locaties. Alle 

workloads	 zouden	 enorm	 profiteren	 van	 een	

optimaal dataprotectieplan. 

Bij hybride werken is een optimale dataprotectie 

van kritiek belang. Organisaties zien de endpoints 

veel sneller en vaker blootgesteld worden door 

cyberaanvallen. Data moet veilig blijven als de 

organisatie groeit met een cloud-first strategie, die 

voor veel organisaties nieuw is. 

Veritas, wereldwijd leider in dataprotectie en Tech 

Data bieden u in 4 logische stappen de handvatten om 

invulling te geven aan een gedegen dataprotectieplan 

voor uw klanten. 

ONDERZOEK DE BACK-UP 
BEHOEFTE(N) VAN UW KLANT

Hoeveel van de data van de organisatie moet er 

beveiligd worden? De businessunits zullen vaak 

aangeven dat zij graag álles beveiligd zien, maar 

het budget daarvoor zal zelden toereikend zijn of 

beschikbaar worden gesteld. In plaats daarvan 

kunt u samen met uw klant beter kijken naar het 

optimaliseren	 van	 de	 databeveiligings	 workflow;	

daarbij worden individuele beveiligingsniveaus 

vastgesteld naar mate zij van belang zijn. Met de 

enorme groei van data is het optimaliseren steeds 

belangrijker.transactionele data.
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Daarbij wordt gekozen uit:

Tape ondanks de bekendheid van lage kosten 

worden	 disksystemen	 en	 on-premises	 lange	

termijn	 retentie	 steeds	 kostenefficiënter	 en	

dus populairder.

Back-up-appliances ontwikkeld voor het doel 

en kunnen bijvoorbeeld ook zelf de-dupliceren.

Lange termijn retentie en archivering 

appliances ontwikkeld voor het doel 

bieden zij vergelijkbare performance als 

primaire storageoplossingen, zijn ze kosten-

geoptimaliseerd en kunnen vaak wedijveren 

met de lage kosten van tape en cloud.

Cloud Storage: bij toenemend aantal 

gevirtualiseerde workloads die worden 

ondergebracht bij AWS, Azure en Google 

bijvoorbeeld, kiezen organisaties ook steeds 

vaker voor cloud-storage om deze workloads 

te beveiligen. Het is een goede optie om bij 

gebrek	 aan	 off-sites	 locatie	 de	 on-premises	

workloads te beveiligen en te beschermen 

tegen	cyberaanvallen.

BEPAAL DE BACK-UP STRATEGIE

De factoren van het formuleren van een 

dataprotectieplan zal geen verrassing zijn: dat zijn 

Applicatie	 Recovery	 Point	 Objectives	 /	 Recovery	

Time	Objectives	Assessment	enerzijds,	en	Storage	

Options	anderzijds.	We	verduidelijken	ze	even:

1. Applicaties: elke applicatie zal gewogen  

 moeten worden naar strategisch belang en de  

 mogelijke consequenties voor de organisatie  

 bij verlies of (tijdelijke) blokkade ervan.

2. Storage:	 eenmaal	 de	 RPO	 en	 RTO	 bepaald	 

 (welke data en hoe lang data niet toegankelijk  

 is), kan bepaald worden welke data hoe, waar  

 en waarop wordt geback-upt. 
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Snapshot integratie

Integreer naadloos met verschillende snap-

shots,	 replicatie	 en	 NDMP	mogelijkheden	 die	

al aanwezig zijn in storagedevices of in cloud-

snapshot technologie

Storage Tiering

Hou kritieke workload back-ups beschikbaar op 

high-performance storage en plaats archieven 

op lager presterende LTR storage, zoals tape of 

in de cloud.

Flexible Delivery

Verschillende omgevingen vragen om 

verschillende	deployments.	Stem	hier	de	

keuze op af.

Data Insight

Overweeg	 een	 oplossing	 die	 metadata	 en	

andere	context	kan	classificeren	voor	inzichten	

in	GDPR	en	HIPAA	regelgeving	en	naleving.

Virtualisatie

Een no-brainer, virtualisatie moet:

•	 Directe	 toegang	 en	 recovery	 bieden	 voor	 

 kritische workloads

• Changed Block tracking bieden om data die  

 geback-upt moet worden, te reduceren

•	 Integreren	met	Hypervisor	snapshots

• Mogelijkheid bieden om policies te bouwen  

	 voor	granulaire	recovery

KIES DE JUISTE BACK-UP EN 
RECOVERY OPLOSSING 

Ondersteun	elke	workload

• Servers van alle leveranciers en operating  

	 systems	waaronder	Linux,	Windows	of	Unix

•	 Populaire	 hypervisors	 waaronder	 VMware,	 

	 Hyper-V,	KVM	en	de	virtuale	 systemen	die	 zij	 

 omvatten

• Alle soorten databases waaronder Microsoft  

	 SQL	 Server,	 Oracle,	 DB2,	 Apache	 Hadoop	 en	 

	 HBase,	MySQL,	NoSQL,	MariaDB,	en	SAP	HANA.

• Alle Applicaties zowel commercieel als eigen  

 ontwikkelde applicaties

• Data en applicaties die op cloud platformen  

 staan waaronder die van Amazon, Microsoft,  

 Google en IBM

Agentless Architecure

Elimineer onderhoud en beheer voor geautoma-

tiseerde back-ups en databeveiliging van de hele 

organisatie

Granular Restore

Bespaar	tijd	en	vergroot	de	recovery	performance	

door	snel	VMDK	objecten	terug	te	vinden	zonder	

de hele VM te mounten en te doorzoeken.

Intelligent De-duplication

Bespaar op dataopslagkosten en bandbreedte op 

het netwerk door data te de-dupliceren
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Raadpleeg betrouwbare bronnen met een 

wereldwijde spreiding waaronder ESG, IDC, 

GARTNER.	Onderneem	actie	naar	uw	klanten	

om pro-actief aan een dataprotectieplan 

te werken die uw klant beschermt voor 

cyberaanvallen,	 dataverlies	 en	 gevolgschade.	

Veritas NetBack-up is de nummer 1 keuze 

voor data protectie wereldwijd met de meeste 

Exabytes	 beheerd	 en	 gebruikt	 door	 97%	 van	

de	 Fortune	 100	 en	 86%	 van	 de	 Fortune	 500	

vermelde organisaties.

 

NetBack-up appliances kunnen in minuten 

beschikbaar worden gesteld en helpen elke 

workload, zowel bare metal als gevirtualiseerde, 

cloud of on-premises, en die in containers, te 

beveiligen en indien nodig, te restoren. 

Container Support

Bij toenemend aantal oplossingen die klanten 

gebruiken voor persistente data, kan ondersteuning 

voor containers niet ontbreken bij de keuze van de 

juiste dataprotectie oplossingen.

Security & Compliance

FIPS	 140-2,	 rol-gebaseerde	 toegangscontrole	

helpen back-ups veilig te houden, samen met 

een	 strenge	 passwordpolicy	 voor	 software	 en	

applicaties.

Target types

Ondersteuning	voor	 in	 principe	 álle	manieren	 en	

devices voor back-ups is gewenst of vereist om tot 

een goed plan te komen.

Flexibele routes-to-cloud

De-dupliceren voor versturen naar het target, of 

direct naar de cloud sturen zijn twee routes-to-

cloud die gewogen moeten worden op basis van 

de workloads die men wil back-uppen.

Automation

Back-up	 en	 recovery	 moet	 orkestratie	 en	

automatisering omvatten door decentraal, 

policy-gebaseerd	 beheer	 te	 faciliteren	 vanaf	 één	

beheerconsole. Daarnaast moet het een grote 

keuze	aan	RESTful	API’s	bieden	om	te	 integreren	

met	3rd	party	diensten	en	te	besparen	op	kosten	

voor IT resources en back-up beheer.

4RESEARCH IS BELANGRIJK

Neem contact op met het 

Veritas team van Tech Data voor 

een vrijblijvende kennismaking, 

via 088-1334000

https://www.esg-global.com/coverage/data-protection
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P19652
https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-backup-and-recovery-software-solutions

