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Bescherm uw gegevens met een veilige, beschermde cloudback-up.

De meest effectieve manier om de bedrijfscontinuïteit te handhaven is te weten dat uw bedrijfsgegevens 

in de cloud beschermd zijn. 11:11 Cloud Back-up as a Service (BaaS) biedt de gegevensbescherming die uw 

organisatie nodig heeft - en de geruststellende gedachte dat uw meest kritieke gegevens beschikbaar zijn 

wanneer u ze nodig hebt.

C
LO
U
D
B
A
C
K
-U
P

Focus op bedrijfsdoelstellingen.

Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden 

van een secundair datacenter is duur en tijdrovend. 11:11 

BaaS elimineert de last van het beheren van meerdere 

datacenters, terwijl bronnen van onschatbare waarde 

behouden blijven. Uw team kan zich op zijn beurt 

concentreren op uw belangrijkste missie, initiatieven en 

strategieën die uw bedrijf drijven.

Vereenvoudig uw offsite back-up.

11:11 Cloud Back-up voor Veeam Cloud Connect biedt 

u een veilige, offsite back-up en de extra zekerheid 

van flexibele, all-inclusive cloudopslag voor uw 

groeiende bedrijf. 11:11 BaaS, geïntegreerd met Veeam’s 

toonaangevende Backup & Replication-software, biedt 

u cloudback-up met minder complexiteit, kosten en 

beheervereisten.

Een back-up maken van gegevens op traditionele 

apparatuur kan moeilijk zijn. Tapeback-up is lastig en 

arbeidsintensief. Het toevoegen van opslagnodes aan 

schijfback-upservers kan eveneens problematisch 

zijn, of u zich nu zorgen maakt over de mogelijkheid 

van schijfuitval, of over de kosten van het voortdurend 

toevoegen van opslag. 11:11 Cloud Back-up lost deze 

uitdagingen op met hoge prestaties, flexibiliteit en 

schaalbaarheid.
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Beveilig uw gegevens en  
bescherm uw bedrijf.



Belangrijkste voordelen:

• Verbeter de hersteltijd en verlaag het risico  

op gegevensverlies.

• Verlaag uw totale eigendomskosten (TCO).

• Beveilig uw bestandsoverdracht met 

geavanceerde 256-bits TLS-codering.

• Maak eenvoudig back-ups zonder VPN. 

• Voorspel de kosten van back-upopslag met 

onze eenvoudige, maandelijkse prijzen.

• Maak back-ups van VMware, Hyper-V en 

fysieke workloads met de bekende Veeam-

tools.

• Elimineer opslag op tape.

• Breid externe opslag snel en gemakkelijk uit.

Extra eigenschappen:

• Toegewijde 24x7x365 klantenondersteuning

• Duidelijk consumptiemodel

• Wereldwijde en sectorspecif ieke naleving

• Volledig versleutelde back-ups tijdens 

transport en in rust

• Grootste wereldwijde aanbieder van Veeam- 

clouddiensten

Met 11:11 Cloud Back-up kunt u uw gegevens beschermen, 
waar ze zich ook bevinden.

Verhoog uw verdediging met 11:11 Insider Protection.

Elke 11 seconden wordt er een bedrijf het slachtoffer van een 

ransomware- aanval. Wanneer u Insider Protection toevoegt aan 11:11 

Cloud Back-up voor Veeam Cloud Connect, biedt u uw organisatie een 

extra verdediging tegen cybercriminelen. Insider Protection verplaatst 

verwijderde bestanden automatisch naar een luchtdichte, geïsoleerde 

opslagplaats in de 11:11 Cloud. Deze bestanden kunnen worden hersteld 

als uw back-ups per ongeluk - of opzettelijk - worden verwijderd.

Vertrouw op de marktleiders in gegevensbescherming.

Zowel Veeam als 11:11 Systems zijn marktleiders op het gebied van 

gegevensbescherming met tientallen jaren ervaring in IT. Wij weten dat 

een succesvolle overstap naar de cloud afhangt van de keuze van het 

juiste cloudplatform en de juiste cloudpartner.
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