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Er is vaak verwarring tussen de twee 
complementaire processen van gegevens 
backup en het archiveren van informatie. In deze 
whitepaper vergelijken we deze twee processen 
en worden de specifieke behoeften voor een ieder 
gecategoriseerd. We bekijken waarom organisaties 
zowel een back-up als een archiveringsoplossing 
nodig hebben nadat ze zijn gemigreerd naar Office 
365. We zullen ook uitleggen waarom het niet aan 
te raden is om voor beide processen maar één 
oplossing te gebruiken.

Backup en archivering vergelijken

Backups en archieven slaan beide kopieën 
op van gegevens uit de productieomgeving, 
maar het gebruik ervan is voor beide gevallen 
verschillend, wat betekent dat voor elk 
verschillende oplossingen geschikt zijn.

Een backup maakt herstel mogelijk van een 
situatie waarin gegevens verloren zijn gegaan, 
beschadigd, of ontoegankelijk zijn geraakt, dus 
het is in de eerste plaats een beveiliging om 
gegevensherstel te vergemakkelijken. 

Een backup slaat meerdere kopieën op die elk zijn 
gekoppeld aan een specifieke revisie van data, en 
het biedt herstel naar een bekende status vanaf 
elk gewenst  tijdstip.

Een archief maakt naleving van het wettelijke en 
zakelijke beleid mogelijk wat betreft het bewaren 
van gegevens en ondersteuning van eDiscovery. 
Een archief bewaart een enkele kopie voor een 
beperkte tijd in veilige onveranderlijke opslag en 
biedt de eindgebruiker toegang tot historische 
bedrijfsinformatie.

Voor effectieve gegevensbescherming en behoud 
hebben organisaties zowel een backup als een
archiveringsstrategie nodig. Ze kunnen proberen 
om een backup oplossing als archief te gebruiken 
(en vice versa), maar zoals in de whitepaper zal 
worden besproken, zijn er aanzienlijke beperkingen 
en tekortkomingen bij deze benadering.

De grootste verschillen tussen backup en 
archivering hebben we alvast voor u onder elkaar 
gezet in een handig tabel. Deze vindt u terug op de 
volgende bladzijde. 
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De tabel hieronder geeft een overzicht van enkele van de belangrijkste verschillen tussen backup en archivering.

Office365 Backups     •    Taag 77, 2491 CS Den Haag     •    +31 (0)70 4154839     •     info@office365backups.nl

https://office365backups.nl/?utm_source=whitepaper&utm_medium=direct&utm_campaign=backups-en-archivering-voor-office-365
mailto:info%40office365backups.nl?subject=


Het primaire doel van een backup is om herstel 
mogelijk te maken van de situatie waarin de 
oorspronkelijke versie van gegevens verloren zijn 
gegaan als gevolg van onbedoelde of bedoelde 
verwijdering, of als bestanden zijn beschadigd 
waardoor deze onbruikbaar zijn geworden.
Een backupsysteem bereikt dit door regelmatig 
kopieën van de gegevens te maken om een 
reeks te maken van revisies. Elk van deze revisie 
weerspiegelt de gegevens op een bepaald 
tijdstip en kan worden hersteld indien nodig. 

De meeste reservekopieën worden slechts een 
paar dagen of weken bewaard, waarbij latere 
kopieën in de plaats komen van vorige versies. 
Het is echter gebruikelijk dat één versie semi-
permanent blijft staan op een wekelijkse of 
maandelijkse basis, zodat gegevens op een veel 
eerder tijdstip kunnen worden hersteld. Voor 
e-mailgegevens in het bijzonder, worden backup 
oplossingen meestal gebruikt om de meest 
recente gegevens te beschermen, omdat dit vaak 
het meest relevant voor eindgebruikers is.

Waarom u een backup  
van Office 365 moet maken

Per ongeluk gegevens verwijderen door 
gebruikers is de meest voorkomende oorzaak 
van gegevensverlies in een SaaS-omgeving als 
Microsoft Office 365; er zijn echter ook andere 
manieren waarop gegevens verloren kunnen gaan. 

Applicatiefouten of fouten in de verwerking 
kunnen ertoe leiden dat gegevens verloren 
gaan of worden overschreven, en er is altijd 
een risico van opzettelijke verwijdering door 
medewerkers met toegang tot de gegevens.
Een dreiging die recentelijk op de voorgrond 
is gekomen is ransomware, die gegevens 
versleutelt en ontoegankelijk maakt. Office 365 
zelf richt zich primair op het ervoor zorgen dat de 
beschikbaarheid van service en data niet wordt 
verstoord, maar Microsoft biedt klanten twee 
opties voor gegevensherstel:

1. Prullenbak
Gegevens die onlangs door gebruikers zijn 
verwijderd, kunnen worden hersteld uit de 
Prullenbak (voor OneDrive) of de mappen 
Verwijderde items en Herstelbare items (voor 
Exchange Online). Echter, zijn deze onderhevig 
aan bewaartermijnen zoals hieronder vermeld, 
waarna gegevens permanent worden verwijderd 
en niet meer beschikbaar zijn:

SharePoint Online
• Site Recycle Bin - 93 dagen
• Second Stage Recycle Bin - 93 dagen

Exchange Online
• Deleted items - configureerbaar
• Herstelbare items - tot 30 dagen

OneDrive for Business
• Recycle Bin - 93 dagen
• Second Stage Recycle Bin - 93 dagen

Backup is voor herstel
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2. Documentversiebeheer
Als de functie Documentversiebeheer is 
ingeschakeld, zal OneDrive voor Business een 
aantal eerdere versies van, elk document dat 
is gewijzigd behouden. Eindgebruikers zijn 
vervolgens in staat om dit terug te zetten naar een 
van deze eerdere versies. Dit biedt echter geen 
bescherming tegen onbedoelde verwijdering, 
aangezien alle versies van een document worden 
verwijderd wanneer de huidige versie is verwijderd.

Organisaties die Office 365 gebruiken, moeten 
erkennen dat er ernstige beperkingen verbonden 
zijn aan beide opties:
• Deze opties werken op individueel artikelniveau 

en zijn dus niet geschikt voor herstel van 
grotere hoeveelheden gegevens zoals hele 
mappen of mailboxen.

• Het is niet haalbaar om op een bepaald 
moment gegevens te herstellen met een van 
deze opties zonder aanzienlijke aanvullende 
verwerking.

Het bewaren van gegevens wanneer een 
medewerker de organisatie verlaat, is een ander 
probleemgebied met Office 365. Alle gegevens 
die door een gebruiker in Exchange Online zijn 
opgeslagen, worden automatisch verwijderd 
30 dagen nadat hun account is verwijderd, dus 
er moet eerst een back-up van deze gegevens 
worden gemaakt.

E-mailgegevens kunnen mogelijk voor een 
langere periode worden bewaard als een 
bewaarbeleid wordt toegepast voordat hun 
account wordt verwijderd, maar dit is enkel in de 
premiumfunctie beschikbaar in Office 365 E3-
abonnementen en hoger. 

Als gevolg hiervan maken steeds meer 
organisaties gebruik van backup oplossingen 
van derden met Office 365. Deze oplossingen 
bieden een extra beschermingslaag, evenals 
veel langere bewaartermijnen en uitgebreidere 
herstelmogelijkheden.

Problemen met het gebruik  
van een back-up als archief

Geen volledig gegevensretentie & eDiscovery
Een back-up legt alle gegevens vast die op een 
bepaald moment in de tijd bestaan, maar niet 
vluchtige gegevens zoals nieuwe e-mailberichten 
die vóór de volgende back-up wordt gemaakt 
kunnen worden gewijzigd of verwijderd. 
Dit betekent dat een back-up geen volledig 
gegevensretentie en eDiscovery biedt voor een 
organisatie.

Voldoet niet aan de wettelijke vereisten 
Wettelijke vereisten en zakelijke voorschriften 
betekenen dat organisaties doorgaans een reeks 
bewaarbeleidsregels moeten afdwingen voor 
verschillende soorten informatie, en deze zijn 
vaak ook gebaseerd op de data-inhoud zelf of de 
metadata die bij elk data-item hoort. Indexeren 
maakt archivering mogelijk ter ondersteuning 
van een breed scala van op beleid gebaseerde 
bewaarregels om zo goed mogelijk te voldoen aan 
de veeleisende eisen, terwijl het retentiebeleid 
binnen backup oplossingen dat niet doet op het 
wettelijk gewenste gedetailleerde controleniveau.

Backup is voor herstel
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Niet ontworpen voor zakelijke gebruikers
Archiefoplossingen zijn ontworpen om 
zoeken en ophalen te ondersteunen, dus 
alle gegevensinhoud en metadata worden 
geïndexeerd en geavanceerde technieken zoals 
zoeken in volledige tekst en data-tagging zijn 
bedoeld om zakelijke gebruikers in staat te 
stellen gemakkelijk zoekopdrachten uit te voeren 
zonder IT betrokkenheid. Daarentegen zijn 
backup oplossingen ontworpen voor gebruik door 
beheerders en aangezien de gegevens doorgaans 
niet volledig zijn geïndexeerd, wordt geprobeerd 
een backup te gebruiken want eDiscovery kan een 
uiterst complexe en tijdrovende taak zijn voor de 
IT-afdeling.

Zoeken in meerdere point-in-time revisies 
Backup oplossingen bevatten meerdere point-in-
time revisies. Maar zoeken in meerdere revisies 
levert meerdere versies op van individuele 
gegevensitems die vervolgens moeten worden 
afgestemd om een enkele set van nauwkeurige 
en verifieerbare resultaten voor eDiscovery. Een 
archief daarentegen biedt een enkele verifieerbare 
kopie van elk gegevensitem.

Aanzienlijke belasting voor de IT-afdeling
Aangezien backup oplossingen niet toegankelijk 
zijn voor eindgebruikers, maar eindgebruikers wel 
de behoefte hebben om historische gegevens 
in te zien, kan dit leiden tot een aanzienlijke 
belasting voor de IT-afdeling. In tegenstelling 
tot archiefoplossingen, welke eindgebruikers de 
mogelijkheid bieden om hun eigen gearchiveerde 
bestanden te doorzoeken, data op te halen, en het 
herstellen van individuele items als dat nodig is, 
allemaal zonder tussenkomst van hun IT-afdeling.

Backup is voor herstel
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Het primaire doel van archivering is het langdurig 
bewaren en retentie van huidige en historische 
gegevens, zodat de organisatie juridische en 
andere eDiscovery-verzoeken kan uitvoeren op 
deze gegevens en voldoen aan hun compliance- 
en zakelijke vereisten voor gegevensbewaring en 
verwijdering.

Een archiveringssysteem bereikt dit door een 
kopie van elk gegeven vast te leggen en te 
beveiligen zoals het is gemaakt. In het geval van 
e-mail moet deze worden vastgelegd zodra het 
bericht is verzonden of ontvangen, en voordat 
een eindgebruiker tijd heeft om het bericht te 
wijzigen of te verwijderen.  

Het archief wordt in de loop van de tijd 
opgebouwd om elk gegevensitem weer te geven 
dat ooit in die tijd heeft bestaan, zelfs als het 
sindsdien is verwijderd van de oorspronkelijke 
locatie. Bewaarbeleid zorgt ervoor dat een 
archiefkopie van elk gegevensitem zo lang als 
nodig wordt bewaard en daarna verwijderd. 

Eindgebruikers kunnen hun eigen gearchiveerde 
gegevens zoeken en ophalen wanneer dat nodig 
is, terwijl auditors en andere beheerders een reeks 
geavanceerde zoek- en exportfuncties krijgen om 
hen in staat te stellen complexe organisatiebrede 
eDiscovery-verzoeken uit te voeren.

Waarom u moet archiveren 
vanuit Office 365

Microsoft heeft de compliance-functies binnen 
Office 365 verbeterd en biedt ook een archief 
mailbox binnen Exchange Online. Helaas zijn er wel 
een aantal beperkingen. Samen met het gebruik 
van “In-Place Archiving” in plaats van een apart 
archief, betekent dit dat Office 365 niet in staat is 
om te voldoen aan de bredere behoeften van een 
organisaties met specifieke gegevensbewaring, 
beleidshandhaving en e-Discovery vereisten. Het 
is ook belangrijk op te merken dat archiverings- en 
nalevingsfuncties de duurdere Office 365 E3 en E5-
abonnementen vereisen.

Gegevensbeveiliging - Office 365 bewaart alle 
gegevens (inclusief gearchiveerde gegevens) in 
de operationele omgeving waar het samengaat 
met meer tijdelijke gegevens en het risico loopt te 
worden gewijzigd of verwijderd. Dit contrasteert 
met oplossingen van derden die de geaccepteerde 
“best practice” -benadering volgen om een aparte 
onveranderlijke kopie van elke e-mail buiten de 
operationele e-mailomgeving bewaard.

Bewaren van gegevens - Bewaarbeleid voor 
e-mail in Office 365 is beperkt tot alleen leeftijd 
of locatie, en bieden niet de flexibiliteit die veel 
organisaties nodig hebben om aan compliance 
vereisten te voldoen, zoals regels met betrekking 
tot bewaarders of inhoud.

Archiveren voor Discovery
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Gegevensbehoud - Retentiebeleid binnen Office 
365 gebruikt een complex proces met meerdere 
mappen om e-mailgegevens te beveiligen tegen 
wijziging of verwijdering. De Discovery Hold en 
versies submappen in de map Herstelbare items 
worden gebruikt om originele kopieën op te slaan 
van items die zijn verwijderd of gewijzigd, terwijl 
ongewijzigde items in de inbox of het archief van 
de gebruiker blijven. Dit betekent dat de originele 
kopieën van e-mails kunnen worden verspreid 
over meerdere mappen en er kunnen meerdere 
versies van dezelfde e-mail in een mailbox zijn. 
Daarom is het niet eenvoudig om aan te tonen dat 
u een volledige en nauwkeurige kopie bewaart 
van elke verzonden of ontvangen e-mail. 

Deze en andere beperkingen betekenen dat 
Office 365 waarschijnlijk niet zal voldoen aan 
de bredere behoeften van organisaties met 
specifieke vereisten voor gegevensbewaring, 
beleidshandhaving en eDiscovery.

Problemen met het gebruik van 
een archief als herstel functie

Sommige organisaties komen misschien in de 
verleiding om gegevens die in hun archief zijn 
opgeslagen als backup oplossing te gebruiken, 
maar zoals u zult lezen heeft deze benadering 
een aantal beperkingen die het ongeschikt en 
problematisch maken.

• Een archief legt een kopie vast van alle 
gegevensitems die gedurende een bepaalde 
periode zijn gemaakt in een enkele versie, 
in vergelijking met een back-up waarbij elke 
revisie elk gegevensitem vastlegt binnen zijn 
huidige context op dat specifieke tijdstip. Het 
is misschien niet haalbaar om gegevensherstel 
op een bepaald tijdstip uit te voeren vanaf 
een archief zonder aanzienlijke aanvullende 
verwerking. 

• De directorystructuur voor de gegevens van 
elke gebruiker in het archief is gebaseerd 
op historische informatie en komen mogelijk 
niet overeen met hun huidige live-gebruik, 
waardoor het moeilijk is om gegevens terug te 
zetten naar het juiste locatie. 

• Een archief bewaart (afhankelijk van het 
bewaarbeleid van de organisatie) een kopie 
van alle gegevens van een gebruiker. Dit is 
inclusief items welke opzettelijk zijn verwijderd 
en welke niet hersteld mogen worden, tenzij 
specifiek gevraagd. 

• Een archief is geoptimaliseerd voor zoeken 
en ophalen, en kan geschikt zijn voor 
wanneer  eindgebruikers individuele items 
willen herstellen. Het is echter waarschijnlijk 
inefficiënt wanneer het wordt gebruikt voor het 
herstel van grotere hoeveelheden gegevens 
zoals hele mappen of mailboxen.

Archiveren voor Discovery
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Haal alles uit Office 365 met Cloud Archiving, 
Office365 Backups & MX-Relay Pro

U bent nog steeds eigenaar van uw gegevens, ook al staan ze in Office 365. Hoewel Microsoft zijn best 
zal doen om uw gegevens effectief te beheren, blijft u uiteindelijk verantwoordelijk voor de bescherming, 
back-up en naleving van die gegevens, net zoals u deed voordat u overstapte naar Office 365. Zorg 
hierom ervoor dat u over effectieve backup- en archiveringsoplossingen beschikt.

We hebben gezien dat backup- en archiveringsoplossingen elk hun eigen kenmerken hebben die hen in 
staat stellen in twee verschillende soorten behoeften te voorzien. Hoewel organisaties in de verleiding 
kunnen komen om hun archief als back-up te gebruiken (of omgekeerd), is dit geen effectieve aanpak 
vanwege het aantal problemen die het oproept. Daarom wordt hen geadviseerd om zowel een archief- 
als een backup oplossing te implementeren.

Office365 Backups
Met Office365 backups maakt u automatisch backups van alle e-mail, OneDrive for Business, Teams en 
SharePoint data naar de Cloud. Waar nodig kunt u uw data in een paar muisklikken weer terugzetten. 
Hierdoor bent u 24/7 beveiligd tegen hacks en ongewenste verwijdering. Kijk hier voor meer informatie 
en probeer Office365 Backups trial nu 30 dagen gratis.

Cloud Archiving
Cloud gebaseerde archivering stelt Office 365-klanten in staat om aan veeleisende nalevingsvereisten 
te voldoen en eDiscovery-verzoeken gemakkelijk en effectief te behandelen. De  Cloud Archiving 
Service zorgt ervoor dat e-mail veilig wordt opgeslagen in een aparte opslagplaats voor zo lang als 
nodig is zonder risico van wijziging of schrapping. Kijk hier voor meer informatie en probeer Cloud 
Archiving trial nu 30 dagen gratis.
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