Back-up naar Arrix datacenter met Arrix Cloud Connect

Offsite back-up met Arrix Cloud Connect
Volgens de 3-2-1-regel moet u drie kopieën van uw gegevens bewaren op twee typen opslagmedia,
waarbij één kopie offsite wordt bewaard om het risico op dataverlies tot een minimum te beperken. Het
kan een uitdaging zijn om uw back-ups offsite op te slaan vanwege de beperkte bandbreedte, de
razendsnel toenemende hoeveelheid gegevens en ontbrekende resources om een echte offsite backup te maken.
Om een back-up buiten het pand te krijgen wordt vaak gebruik gemaakt van tape back-up of externe
harddisks. Maar veel mensen vinden het omslachtig om tapes of externe harddisks te moeten
verwisselen. Gebruik maken van de Cloud is dan een goed alternatief. Met de dienst Arrix Cloud
Connect kunt u uw Veeam back-up eenvoudig parkeren in het datacenter van Arrix.
Arrix Cloud Connect biedt een volledig geïntegreerde, snelle en veilige manier om back-ups te maken,
te repliceren en deze vanuit de Arrix Cloud terug te zetten.
Met Arrix Cloud Connect krijgt u:
• Gehoste offsite back-ups: kopieer
uw back-ups naar een gehoste
cloudopslag op een andere locatie via
een veilige SSL-verbinding zonder dat
u hiervoor een extra Veeam-licentie
nodig hebt
• Volledige zichtbaarheid en controle:
rechtstreeks vanuit de back-upconsole
krijgt u toegang tot gegevens in
gehoste back-up repository's en kunt u
deze herstellen; u kunt het gebruik van
cloudopslag bijhouden en u ontvangt
herinneringen voor de verlenging van
gehoste opslag
• Een moderne back-uparchitectuur:
maak gebruik van de moderne backuptechnologie van Veeam, zoals backup kopieertaken met ingebouwde
WAN-acceleratie, progressieve backups, GFS-retentieregels
(Grandfather/Father/Son) en nog veel
meer: allemaal geïntegreerd in één
product
• End-to-end encryptie: u hebt de
zekerheid dat alle data aan de bron
(voordat ze uw netwerkperimeter
verlaten), tijdens het verplaatsen en de
opslag worden versleuteld, zonder dat
dit van invloed is op de
datareductiecapaciteit van ingebouwde
compressie en WAN-acceleratie.
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Bij een calamiteit kunt u volledige VM's, VMbestanden en harde schijven van VM's vanuit
de Cloud herstellen met enkele klikken.
U bepaalt zelf de bewaartermijn van uw backups.
Bewaartermijn
Wij adviseren een termijn van 1 week. Deze
bewaartermijn en de dagelijkse hoeveelheid
gewijzigde data heeft invloed op de benodigde
opslagruimte in ons datacenter en inherent
daaraan de maandelijkse kosten voor het
gebruik van opslagruimte.
Ook bij een lijnverbinding met beperkte
bandbreedte!
Zelfs als u beschikt over een lijnverbinding met
een beperkte bandbreedte, is het wegschrijven
van een back-up naar het datacenter van Arrix
mogelijk. Daarvoor heeft u de Veeam
Enterprise plus versie nodig die beschikt over
ingebouwde WAN-acceleratie. WANacceleratie kopieert uw VM’s naar een externe
locatie tot 50 keer sneller dan onbewerkte
gegevens worden overgebracht en
ondersteunt netwerkverbindingen die
onbetrouwbaar zijn en een hoge latency
hebben. WAN-acceleratie zorgt voor een
aanzienlijke vermindering van de bandbreedte
die nodig is om back-ups en replica's via het
WAN te verzenden.
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Tekening

Tarieven Arrix Cloud Connect Back-up service:
Omvang Back-up
- tot 250 GB
- tot 500 GB
- tot 750 GB
- tot 1 TB
- Arrix Cloud Connect licentiekosten per VM
- Eénmalige setupkosten
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Tarief per maand
€
50,-€
75,-€ 100,-€ 125,-€
7,50
€ 995,--
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