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Zorg ervoor dat uw Microsoft 365-gegevens veilig zijn met een 
speciale cloud-to-cloudback-up.

U beseft het misschien niet, maar het beschermen van Microsoft 365-gegevens is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Microsoft is er verantwoordelijk voor dat de toepassing en de infrastructuur werken, 

maar de feitelijke gegevensbescherming ligt volledig bij uw organisatie. Als u uw 365-gegevens niet 

beschermt, maakt u uw bedrijf kwetsbaar voor cybercriminelen.

Elimineer het retentiegat met 11:11 Cloud Back-up voor Microsoft 365. Wij kunnen u helpen waardevolle 365- 

gegevens te beschermen, zoals e-mails, contactpersonen en bestanden in Exchange, SharePoint, Teams en 

OneDrive. Nu kunt u voorbereid zijn op ransomware, aanvallen van binnenuit en andere rampen. De juiste 

cloudgebaseerde back-upoplossing helpt u problemen met het bewaren van Microsoft 365-gegevens en 

bedrijfscontinuïteit op te lossen, terwijl u ook voldoet aan nalevings- en wettelijke vereisten.

M
IC

R
O

S
O

F
T 36

5

BEVEILIG 
Let op de gaten in uw 
gegevensbeveiliging met 11:11 Cloud 
Back-up voor Microsoft 365.

Bescherm uw bedrijfsgegevens met 
uitgebreide cloud-to-cloudback-up.

11:11 Cloud Back-up voor Microsoft 365 maakt gebruik 

van Veeam’s toonaangevende software om u 

ongeëvenaarde bescherming van uw 365-omgeving te 

bieden. Onze gezamenlijke oplossing biedt u cloud-

to- cloudback-up met minder complexiteit en meer 

controle en beheer van gegevens.
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Vele manieren om te herstellen:

• Gegevens van Exchange, SharePoint, 

OneDrive en Teams herstellen

• Objecten exporteren naar een Personal 

Storage Table (.pst)-bestand

• Mailbox-items opslaan als een Microsoft 

Outlook (.msg)-bestand

• Items als bijlagen naar specif ieke 

ontvangers verzenden

• Afzonderlijke objecten downloaden als 

bestanden of groepen objecten als een 

.zip- bestand

11:11 Cloud Back-up voor Microsoft 365 geeft u controle 
over uw productiviteitsgegevens.

Waar uw gegevens zich ook bevinden, beveiliging  
is essentieel.

11:11 Cloud Back-up voor Microsoft 365 speelt een belangrijke rol bij het 

beveiligen van uw gegevens in de cloud. Als gebruikers per ongeluk of 

opzettelijk gegevens wissen, een kwaadwillende medewerker misbruik 

maakt van privileges, iemand uw organisatie treftmet een ransomware-

aanval, zal een volledige en kosteneffectieve M365- back-up de redding 

zijn. U bent ook gedekt als uw branche of overheid vereist dat u uw 

gegevens archiveert voor toekomstige toegang.

Vertrouw op industrieleiders om Microsoft 365- 
gegevens te beschermen.

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

gegevensbescherming. Daarom kunt u op ons rekenen voor de beveiliging 

van uw M365-gegevens. Met 11:11 Cloud Back-up voor Microsoft 365 kunt 

u er zeker van zijn dat uw waardevolle productiviteitsgegevens kunnen 

worden hersteld wanneer u ze nodig hebt.
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Belangrijkste voordelen:

• Automatische of op maat gemaakte back-ups 

van 365-gegevens

• Bescherming van alle gegevens in 

SharePoint, Exchange, Teams en OneDrive

• Duidelijke prijzen per gebruiker/mailbox

• Onbeperkt opslaan en bewaren

• Centraal beheer via de bekroonde 11:11  

Cloud Console

• Inclusief deskundige 24x7x365 ondersteuning


