
NA EEN CALAMITEIT ALS BRAND OF BLIKSEM SNEL WEER AAN DE SLAG, ZONDER VERLIES VAN DATA

BACK-UP EN REPLICATIE

HET NIEUWE WERKEN

Stel dat uw bedrijfspand wordt getroffen door een calamiteit als brand, waterschade of bliksem. Uw ICT-omgeving heeft dan 

vaak ook schade, of gaat zelfs verloren. Met onze back-up en replicatieservice kunt u weer snel en volledig aan de slag met uw 

business. Een geruststellend idee. AENC biedt krachtige, gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossingen voor back-up en be-

schikbaarheid. Goed voor de continuïteit van uw organisatie. 

DE VOORDELEN VAN BACK-UP EN REPLICATIE

SERVERVIRTUALISATIE EN BACK-UP EN REPLICATIE

Eén van de redenen om te kiezen voor een virtueel serverplatform - een server die via virtualisa-

tiesoftware is opgedeeld in kleinere gedeelten - is het uitgebreide aanbod in opties voor back-up 

en replicatie. Met onze software-oplossingen maakt u heel eenvoudig back-ups van uw virtuele 

servers. De software heeft standaard ook een replicatieoptie. Hiermee maakt u een extra kopie 

van uw serveromgeving naar een andere locatie. Dit kan binnen uw eigen omgeving, een eventue-

le andere eigen vestiging of anders gewoon bij AENC in het datacenter. 

REPLICATIESERVICE

Met de replicatieservice van AENC staat uw data op een storage appliance die speciaal voor u 

ingezet wordt, en uw eigendom is. Daarnaast heeft AENC een server en een switch standby in het 

datacenter. In geval van een calamiteit gebruikt u deze hardware om uw eigen ICT-omgeving snel 

weer in de lucht te brengen op de uitwijklocatie.

Normering

Onze replicatieservice is zeer geschikt voor organisaties die moeten voldoen aan normeringen als 

ISO27001 of NEN7510. In deze normen wordt geëist dat data ook op een fysiek andere locatie 

staat. Onze replicatieservers staan in een Nederlands datacenter dat voldoet aan ISO27001. 

Omdat opslag van gegevens moet voldoen aan de Wet Persoonsgegevens, is het raadzaam om uw 

data in Nederland op te slaan.

Schaalbaar

Onze replicatieservice is schaalbaar en uitbreidbaar. U kunt dus zoveel opslaan als u wilt. Onze 

software heeft bovendien bewakings- en rapportagetools. Zo krijgt u meer inzicht en kunt u snel-

ler handelen of bijvoorbeeld problemen voorkomen.

BEHEER EN CONTROLE

AENC kan het complete beheer en de controle van uw back-up voor u overnemen. Iedere ochtend 

wordt uw back-up door onze servicedesk gecontroleerd op correcte werking. En als er problemen 

zijn, lossen we die direct voor u op. Zo heeft u maximale zekerheid dat uw back-up goed geregeld 

is. 

BACK-UP EN REPLICATIE, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Een dagelijkse encrypted replicatie van uw server

- Volledig gecontroleerd en gemanaged door AENC

- Gebruik van datacenter met ISO27001 certificering

- Snelle doorstart bij calamiteiten

- Standby server en switch voor snelle opstart op uitwijklocatie


