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Acronis Backup Cloud
Lokaal én in de cloud back-uppen

Het belang van een goede back-up oplossing
wordt nog altijd onderschat. Acronis biedt een
veilige en schaalbare back-up & disaster
recovery oplossing. Vanuit een online
management portal kunt u zeer eenvoudig
geselecteerde bestanden, folders, toepassingen
of volledige systemen herstellen. Acronis biedt
één back-up oplossing voor al uw systemen en
data. Daarnaast zorgt Acronis voor dubbele
bescherming, omdat er zowel lokaal als in de
cloud een back-up van de data wordt gemaakt.

De pluspunten van Acronis Backup Cloud


Dubbele back-up: Acronis maakt zowel lokaal als in de cloud een back-up, waardoor bestanden bij een
kleine calamiteit, zoals een kapotte harde schijf, razendsnel hersteld zijn. Zijn de problemen groter? Dan is
de data altijd nog veilig opgeslagen in de beveiligde datacenters van 2tCloud.



Eén oplossing voor alle back-ups: Acronis Backup Cloud kan verschillende systemen vanuit één online
management portal back-uppen. Denk hierbij aan fysieke servers, virtuele servers, werkstations en
bestanden.



Optimaal beveiligd: Acronis neemt meervoudige beveiligingsmaatregelen. Voordat de data over een
beveiligde SSL-verbinding naar het gecertificeerde datacenter wordt verstuurd, wordt het versleuteld
door middel van AES-256 encryptie.
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 Bescherm e-mail in Office 365 en Microsoft Exchange: Acronis maakt het mogelijk om een back-up
te maken van de Office 365 en Microsoft Exchange van uw klant om zodoende eenvoudig e-mails,
attachments, contacten en kalenders terug te zetten. Dit kan zelfs op basis van een individuele email. Het is ook mogelijk om een volledige Exchange server te herstellen.

Microsoft biedt voor Office365 onderdelen een zeer beperkte herstel mogelijkheden. Verlies van Office 365
data, bijvoorbeeld de noodzaak om een e-mail te herstellen die per ongeluk is verwijderd, of een bestand van
OneDrive voor Bedrijven dat misplaatst was, of een bibliotheek met SharePoint Online-inhoud die
beschadigd raakte door een malware-aanval zijn voor een korte tijd, variërend van een paar weken tot een
paar maanden, afhankelijk van de toepassing en het contract beschikbaar. Dit is een kleine greep uit de veel
voorkomende herstel verzoeken waar een Serviceprovider mee geconfronteerd wordt.

Op het gebied van gedilateerde back-up van Office 365 biedt Acronis een sterke brug tussen wat Microsoft
aan backup data bewaart en beschikbaar stelt en dat wat voor uw eindklant écht relevant is en vaak
voorkomt. Acronis biedt een krachtig en eenvoudig portaal om snel deze data te herstellen.

Geschikt voor dít type klanten
Acronis is uitermate geschikt voor klanten die:
• één back-up oplossing willen voor alle systemen.
• een gebruikersvriendelijke online management portal willen.
• een back-up lokaal en in de cloud willen maken.
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Mix & match
Combineer Acronis als upsell oplossing met Windows Azure Pack en/of Microsoft Azure. Ideaal als backuplossing voor virtuele servers.

Meer informatie
Kijk op de volgende pagina's voor een overzicht van veelgestelde vragen over Acronis Backup Cloud. Staat
uw vraag hier niet bij of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

2tCloud@copaco.com
040 2 306 340
www.copaco.com/2tCloud
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Welke platformen worden door Acronis Backup Cloud ondersteund?
Hier vindt u een overzicht van de platformen die worden ondersteund door Acronis Backup Cloud.

Kan ik zowel losse bestanden als complete systemen back-uppen en
herstellen?
Ja, met Acronis AnyData Engine kunt u zowel VM images, disks, partities als bestanden back-uppen. Door
middel van file-level back-up kunt u losse bestanden restoren, met disk-image gebaseerde back-ups kunt
u complete systemen herstellen.

De bandbreedte van mijn internetverbinding is beperkt. Is dat een
probleem?
Nee, na de initiële back-up worden alleen de wijzigingen van uw data weggeschreven. De impact van de backups op uw internetverbinding is daardoor beperkt. Tevens kunt u ervoor kiezen om alle back-ups pas
’s avonds of ’s nachts te starten.

Waar wordt mijn data opgeslagen?
Uw data wordt opgeslagen in de 2tCloud datacenters te Amsterdam. De 2tCloud datacenters zijn
gecertificeerd voor onder andere: kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieu management (ISO14001) en
informatiebeveiliging (ISO 27001).

Ik wil niet investeren in een lokale back-up. Kan ik ook rechtstreeks naar de
cloud back-uppen?
Ja, dat kan. Veel klanten vinden het prettig om ook een lokale back-up te maken, maar het is ook mogelijk om
direct naar de cloud te back-uppen.
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Is het mogelijk om Acronis Backup Cloud te testen?
Ja, Acronis Backup Cloud is 14 dagen kosteloos te testen.

Ik ken Acronis niet. Is het dan wel de juiste back-up oplossing voor mij?
Acronis is een wereldwijde speler op het gebied van back-up en disaster recovery as a service. Wereldwijd
wordt de data van meer dan 5 miljoen bedrijven, verdeeld over 145 landen, geback-upped met Acronis. Veel
service providers en resellers white-labellen de software, waardoor u Acronis misschien niet van naam kent.

Is BackupAgent onderdeel van Acronis?
Ja, eind 2014 heeft Acronis het Nederlandse BackupAgent overgenomen. Daarna zijn de software en
functionaliteiten van Acronis en BackupAgent samengevoegd, waardoor de back-up oplossing van Acronis nu
nog sterker is.

