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 Breid je lokale opslag veilig uit naar de cloud. 

Naarmate je bedrijf zich ontwikkelt in de richting van gegevensopslag op petabyte-schaal, biedt 11:11 Cloud 

Object Storage een kosteneffectieve oplossing voor langdurige, veilige opslag van back-ups, cloud tiering 

om lokale capaciteit van gegevens op locatie terug te winnen met flexibele latency-eisen, en andere 

cloudopslagbehoeften. Daarnaast kun je met de onveranderlijkheid je archiefgegevens beschermen tegen 

ransomware en andere bedreigingen. 

11:11 Cloud Object Storage biedt een all-inclusive model, dat cloudprijzen transparant maakt. 11:11's 

uitgebreide, ingebouwde beveiliging en compliance, evenals onze decennialange IT-ervaring, betekenen dat 

je met een gerust hart kunt weten dat je gegevens beschermd zijn voor toekomstig gebruik. 

 
 

Vereenvoudig datamanagement. 
 

Cloud Object Storage is volledig geïntegreerd met onze Cloud 

Console, zodat je al je 11:11-oplossingen kunt beheren vanaf 

een enkel, uniform platform. Onze infrastructuur biedt 

krachtige tools, waaronder: 

 
• Volledige S3-compatibiliteit 

• Onveranderlijkheid van data om te voorkomen dat gegevens worden 
gewist of gewijzigd 

• Snelle dataopslag, met snel ophalen en herstellen van 

objecten 

• Schaalbare architectuur om de groei van je organisatie te 
ondersteunen 
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BEHOUD 
Veilig, kosteneffectief en 
schaalbaar bewaren van 
gegevens met cloud-
objectopslag. 
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Vereenvoudig het beheer van je data-
archieven. 

 
 
 

 
Objectopslag is ideaal voor langetermijnopslag. 

 
Of je nu je langetermijnretentie wilt vereenvoudigen of je tape-back-ups en archieven wilt vervangen, objectopslag is ideaal. Het is ook een goede 
oplossing voor cloud, tiering, big data-opslag en archivering op het gebied van wetgeving en compliance. 

 

Belangrijkste voordelen: 
 

Snelle schaalbaarheid 

Flexibel, cloud-gebaseerd opslagplatform 
ondersteunt al je veranderende behoeften op 
het gebied van dataopslag. 

Flexibel datamanagement 

Versiebeheer van gegevens helpt je te beheren welke 
point-in-time bestanden je moet bewaren, wijzigen of 
verwijderen in je object store en eerdere versies op 
verzoek op te halen. 

 
Beschikbaarheid van data 

Alle dataobjecten zijn 24x7 beschikbaar met 
een service-level-overeenkomst (SLA) met 100% 
beschikbaarheid. 

Beveiliging 

Volledige ondersteuning voor server-side encryptie - 
zodat jij de sleutels tot je gegevens bezit - samen 
met Object Lock-compatibiliteit, zodat je weet dat je 
bestanden veilig zijn. 

 
Datacenters van wereldklasse 

Onze wereldwijde datacenters zijn ontworpen 
om te voldoen aan de hoogste normen voor 
beveiliging, naleving en prestaties. 

Infrastructuur op bedrijfsniveau 

11:11 Cloud-architectuur is vanaf de grond 
opgebouwd met bewezen technologie van 
VMware, HPE, Cisco en anderen. 

 
Extra eigenschappen: 

 
• Toegewijde 24x7x365 

klantenondersteuning 

• Duidelijk consumptiemodel 

• Wereldwijde en sectorspecifieke naleving 

Wereldwijde voetafdruk 
 

11:11 Systems heeft datacenters over de hele wereld die zijn ontworpen om te 
voldoen aan de hoogste normen voor beveiliging, naleving en prestaties. We 
bieden een service-level agreement (SLA) met 100 procent beschikbaarheid 
in elk van onze cloudregio's in Noord-Amerika, EMEA en APAC. 
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