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Datasheet Office365 Backups
Eenvoudige bescherming en snel herstel van Office 365-gegevens

Office365 Backups biedt uitgebreide, kosten-effectieve, schaalbare bescherming voor uw Office 
365-gegevens. Het maakt automatisch een back-up van al uw e-mail, OneDrive for Business, 
SharePoint, Groepen en Teams-gegevens naar Barracuda Cloud Storage. En als tijd van essentieel 
belang is bij het herstellen van wat nodig is, is dit slechts met een paar klikken geregeld.
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1.  
Snel en gemakkelijk herstel
Open, zoek en haal uw beschermde Office 
365-gegevens op vanaf elk apparaat met een 
internetverbinding. Zoek specifieke items, mappen, 
en mailboxen, of selecteer elk item binnen een 
bepaald tijdsbereik en specifieke gebruiker. 
U beslist waar de geselecteerde gegevens 
hersteld moeten worden: naar het oorspronkelijke 
gebruikersaccount, naar een afzonderlijke locatie 
of naar een ander account dat u opgeeft.

2.  
Ongeëvenaard gebruiksgemak
Barracuda Cloud Control biedt eenvoudig, 
intuïtief beheer. Onbeperkte opslag betekent 
geen zorgen of extra kosten als uw bedrijf groeit. 
Gebruik op rollen gebaseerd toegangsbeheer 
om op te geven wie wat mag doen. Krijg inzicht 
in alle aspecten van back-up en opslag status 
en stel e-mailwaarschuwingen in voor urgente 
gebeurtenissen.

3.  
State-of-the-art beveiliging
128-bits SSL-codering beschermt uw gegevens 
tijdens een overdracht en back-upgegevens 
worden beschermd met 256-bits AES-codering. 
Barracuda Cloud-opslag is SSAE Type II-
gecertificeerd en ondergaat regelmatige audits 
door derden. Meervoudige authenticatie, IP-
adres inlog beperkingen en op rollen gebaseerde 
toegangscontrole zorgen voor een nog betere 
beveiliging.

4.  
Beperk het risico van gebruikers verwijderen 
De nummer één oorzaak van gegevensverlies 
in Software-as-a-Service implementatie 
zoals Microsoft Office 365 is het ‘per ongeluk 
verwijderen’. In feite is ongeveer 70 procent 
van alle verloren gegevens te wijten aan het 
per ongeluk of opzettelijke verwijdering van 
gegevens door eindgebruikers. Terwijl Office 365 
is ontworpen om continue beschikbaarheid van 
diensten te garanderen, zijn de maatregelen die 
worden genomen om permanent gegevensverlies 
te voorkomen beperkt.

5.  
Neem de controle over Office 365-gegevens
Met Office365 Backups kunnen uw klanten 
voorkomen dat items verloren gaan als gevolg 
van onbedoelde verwijdering. Zo kunnen 
e-mails en bestanden voor onbepaalde tijd 
bewaard blijven, ook wanneer gebruikers 
bijvoorbeeld onverwachts vertrekken. Hiervoor 
hoeft u geen aanvullende licenties te kopen. 
Bovendien kunnen klanten inactieve accounts 
zelf verwijderen om snel en gemakkelijk Office 
365-gebruikerslicenties vrij te maken.

5 Voordelen van Office365 Backups
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Features van Office365 Backups

Backup

• Bescherm Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online, groepen en teams
• Aanpasbaar back-up schema
• Altijd back-up op aanvraag
• 128-bits AES-codering tijdens verzending en 256-bits
• versleuteling in rust
• Volledige Software-as-a-Service-oplossing  - geen hardware of software om te beheren
• Gemakkelijk te installeren en te gebruiken - geen installatie vereist
• Op rollen gebaseerd gebruikersbeheer - bepalen wie kan gegevens back-uppen, herstellen of bekijken
• Op gebruikers gebaseerde licenties: bescherm uw omgeving terwijl uw bedrijf groeit
• Onbeperkte opslag en onbeperkte retentie - bewaar al uw gegevens zo lang als u nodig heeft
• Beschikbaar in meerdere geolocaties wereldwijd

Flexibel herstel

• Herstel op een bepaald tijdstip
• Herstel tussen gebruikers: herstel items naar verschillende gebruikers
• Herstel van bestandsrevisie: herstel specifiek bestand herzieningen indien nodig
• Direct downloaden vanaf elke locatie

Gedetailleerde rapportage

• Gedetailleerde rapportage op itemniveau voor back-ups en herstel
• Auditlogboekrapportage voor alle acties van een account
• Configureerbare e-mailmelding - controleer uw account via aanpasbare e-mailrapporten

Bent u enthousiast geworden over Office365 Backups? Probeer het nu 30 dagen gratis!
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