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RETHINK CONNECTED

Herstel uw Veeam-back-ups in de cloud met de marktleider op het 
gebied van noodherstel.

Wanneer er iets onverwachts gebeurt, moet uw organisatie snel herstellen en de zaken draaiende 

houden voor uw klanten. Of het nu gaat om moeder natuur of de menselijke natuur, u hebt een 

noodhersteloplossing (Disaster Recovery - DR) nodig waarmee u downtime kunt voorkomen en uw bedrijf 

kunt behoeden voor financiële kosten, reputatieschade of erger.

11:11 DRaaS voor Veeam integreert de toonaangevende 

oplossing voor back-up, noodherstel en 

hyperbeschikbaarheid met de 11:11 Cloud. Deze 

diepgaande integratie met uw Veeam- oplossing 

op locatie biedt u snel herstel na onverwachte 

gebeurtenissen en centraal, uniform beheer van uw 

DR-omgeving - op locatie en in de cloud.

Met jarenlange ervaring en erkend leiderschap 

in Disaster Recovery as a service (DRaaS) 

maakt 11:11 Systems implementatie, testen en 

uitwijkmogelijkheden in de cloud eenvoudig en 

ongecompliceerd.

Onze netwerkflexibiliteit en ons op VMware 

gebaseerde platform bieden u een naadloze overgang 

van uw onsite infrastructuur naar de cloud.

HERSTEL
Houd het bedrijf “altijd aan” 
met DRaaS-tisch eenvoudig 
noodherstel.



11:11 DRaaS voor Veeam biedt u een DR-oplossing die is 
ontworpen voor uw unieke behoeften.
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Infrastructuur van topklasse:

• Vertrouwde, geïntegreerde, op VMware 

gebaseerde infrastructuur en diensten

• Volledig redundante omgeving, gebouwd op 

geavanceerde technologie

• Geografische diversiteit met datacenters in 

Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en de 

Pacif ic Rim

Uitgebreide beveiliging en naleving

Elke 11:11 Cloud-oplossing omvat gelaagde beveiliging en naleving, 

inclusief antivirus, anti-malware, f irewall, inbraakdetectie/-preventie 

en integriteitsbewaking. Via de 11:11 Cloud Console bieden wij u ook 

uitgebreide rapportage voor nalevingsdoeleinden.

Belangrijkste voordelen:

• Gecentraliseerd beheer en rapportage via de 

bekroonde 11:11 Cloud Console

• Geïntegreerde Veeam-replicatie en 

failoverplannen voor herstel in de cloud

• Beschikbare plannings- en ontwerpdiensten 

om aan de organisatorische eisen te voldoen

• Toegewijde ondersteuning bij de naleving 

van geografische en sectorspecif ieke 

voorschriften

• Inclusief 24x7x365 klantenondersteuning

• Op aanvraag, volledig beheerde failoveroptie 

beschikbaar voor extra ondersteuning

Aangezien geen enkel bedrijf immuun is voor rampen, 
moet uw DR-oplossing u helpen snel te herstellen.

Onze experts zullen u bijstaan, van ontwerp tot implementatie, van 

uitvoering tot testen. Met de 11:11 Cloud Console kunt u uw DR-plan ook 

op elk moment testen, zonder de normale activiteiten te verstoren. Ook 

bij failover of failback na een ramp kunt u een hersteltijd van slecht 

enkele minuten verwachten.
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