Back-up oplossing
Voor uw Server

Een Back-up is altijd een goed plan

Behalve een plan B en een reservewiel is het vandaag de dag met alle bedreigingen van buitenaf essentieel
om een back-up te hebben van uw bedrijfsgegevens. In de datawereld kan een back-up uw bedrijf redden!
Mensen kunnen fouten maken. Behalve e-mails met onverwachte virussen kan het ook zijn dat belangrijke
data per ongeluk wordt gewist. Dit is simpelweg op te lossen door vaak genoeg een back-up te maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de back-up oplossingen die PM Networking u biedt. Dit zijn back-up
mogelijkheden voor uw (virtuele) server met uw bestanden, SQL (databases en administraties), gebruikersinstellingen en uw lokale exchange.
Basis

Standaard

Pro

Dagelijkse back-up

●

●

●

Back-up naar cloud***

●

●

●

Back-up naar cloud en eigen locatie (NAS)

●

●

Plaatsing/levering NAS t.b.v. lokale back-up

●

●

Retentietijd 14 dagen

●
●

Retentietijd 60 dagen

●

Retentietijd 365 dagen
300GB op basis van fair use*

●
●

500GB op basis van fair use*

●

1000GB op basis van fair use*
Back-up wordt teruggelezen op uw locatie, best
effort
Binnen 48 uur na melding draaien in cloud** of op
uw locatie
Binnen 4 uur na melding draaien in cloud** of op
uw locatie
5x8 uur (maandag t/m vrijdag)

●
●
●
●

7x24 uur
Uren op nacalculatie bij calamiteit

●

●

●

●

●

€ 145,-

€ 225,-

●

All-in tarief ****

●

Contract 1 jaar
Contract 2 jaar
Maandelijkse Kosten
*
**
***
****

●

€ 70,-

Bij “extreme” overschrijding van het limiet zal er een meerprijs kunnen worden berekend
VPN noodzakelijk, niet inbegrepen in de back-up oplossing
Afhankelijk van de snelheid van uw eigen internetverbinding
Exclusief vervanging van de server hardware en eventuele wijzigingen in uw systeem waardoor de
back-up zou moeten worden aangepast.
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De inrichting van uw server
Het inrichten van uw server voor het maken van een structurele back-up is een eenmalige actie. De kosten
voor deze eenmailige inrichting bedragen: 4 uur á € 75,- per uur per server.
Deze back-up oplossing is niet geschikt voor werkplekken en/of cloud software (toepassingen), daarvoor
verwijzen wij u graag naar onze Back-up - Werkplek brochure.
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