Immutable back-up
Onuitwisbaar, onaanpasbaar, de ultieme kluis
voor uw bedrijfsdata
Ran som w ar e en k w aadw illen de h an delin gen bedr eigen dagelijk s IT-om gevin gen over al
t er w er eld. Wan n eer , on dan k s alle voor zor gsm aat r egelen , een IT-om gevin g get r of f en
w or dt door een cyber aan val, vor m en back -u ps h et laat st e r edm iddel.
CommITment voegt met Immutable back-up nog een extra beveiliging toe aan de bestaande
back-up oplossingen. Immutable back-up kan, nadat deze eenmaal is gemaakt, niet meer
worden veranderd of gewist. De status van de back-up blijft dus altijd ongewijzigd.
Im m u t able back -u p on u it w isbaar voor ieder een
Het unieke aan Immutable back-up is dat deze back-ups door
werkelijk niemand kunnen worden aangepast of gewist. Niet door
ransomware, niet door kwaadwillenden, niet per ongeluk door
mensen uit de eigen organisatie en zelfs niet door ons,
CommITment.
De u lt iem e back -u p du s!

Standaard back-up oplossing
CommITment biedt standaard een zeer veilige back-up oplossing. Zo wordt van de virtuele servers in ons
datacentrum, met de IT-omgevingen van onze opdrachtgevers, dagelijks een volledig back-up gemaakt. Dit
betekent het volgende:
-

-

Ieder e back -u p set is volledig: Vanuit de back-up set kan zowel een gehele virtuele machine als
losse items zoals bestanden worden teruggezet. De back-up wordt eenmaal per dag binnen vaste
tijdspaden uitgevoerd. Het functioneren van de back-up wordt met ActiveSense 24 uur per dag
gemeten.
Bew aar beleid: De dagelijkse back-up wordt gemaakt op de back-up server. Deze vindt ?s nachts
plaats en maakt een kopie (?snapshot?) van de complete (virtuele) servers (dus van alle data). De
retentieperiode bedraagt 30 dagen. Met een copy job wordt de back-up in twee datacentra
opgeslagen. Daarnaast is er een archief van 11 maanden en 1 jaar, die zich op een aparte locatie
bevindt.

Immutable back-up
Met Immutable back-up gaan we nog een stapje verder dan onze standaard oplossing. Immutable back-up
is de oplossing voor het veilig bewaren van bedrijfskritische informatie. IT-systemen die snel weer
up-to-date aan het draaien moeten kunnen zijn, bedrijfsgevoelige gegevens en alle andere data waar de
organisatie niet zonder kan, maar die bij een cyberaanval verloren kunnen gaan. Met Immutable back-up
wordt deze data dagelijks veilig gesteld en gedurende 14 dagen onuitwisbaar opgeslagen.

Kenmerken Immutable back-up
Onze Immutable Back-up oplossing is dé extra bescherming van uw kroonjuwelen. Een van de meest
voorkomende oorzaken van gegevensverlies is ransomware. Hierbij versleutelen de aanvallers vaak niet alleen
de productiedata, maar ook de back-up. Als organisatie heb je dus een back-up nodig die onveranderbaar is.
Want alleen dan is deze ook onverwoestbaar. Om onze klanten te helpen hun gegevens nog beter te
beschermen, zelfs tegen ransomware, bieden wij nu de optie om onze standaard back-up diensten uit te
breiden met Immutable back-up.
-

On u it w isbaar : Met Immutable back-up liggen gegevens vast, zijn onveranderlijk en kunnen nooit
worden gewist.
Select ie: Alleen specifieke, door opdrachtgever geselecteerde, (lokale) virtuele servers worden
veiliggesteld in het datacentrum.
Uit voer in g: De back-up replicatie is een dagelijkse kopie van de lokaal gemaakte back-up. De kwaliteit
daarvan is bepalend.
Bew aar beleid: Immutable back-ups worden 14 dagen bewaard. Iedere back-up set is gedurende deze
14 dagen onveranderbaar en onuitwisbaar.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
+ De oplossing tegen schade door
ransomeware
+ Back-up onveranderbaar en
onuitwisbaar
+ Extra beveiliging bovenop standaard
back-up
+ Immutable back-up 14 dagen wordt 14
dagen bewaard
+ Opdrachtgever bepaalt zelf welke data
naar Immutable back-up gaan

Over CommITment
Als professionele organisatie heeft u behoefte aan stabiliteit en
kwaliteit van uw ICT-beheer. CommITment biedt u hoogwaardige
ICT-diensten en producten. Wij voelen ons nauw betrokken bij onze
klanten en hechten veel waarde aan persoonlijke contacten. Hierdoor
kunnen wij u altijd een passende oplossing en een goede
ICT-dienstverlening bieden.

Meer informatie
Voor meer informatie over Immutable backup en onze andere diensten
kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 030-2760349 of via
sales@commitment.nl.
Op dit product en alle andere producten en diensten van CommITment
zijn de algemene voorwaarden van CommITment BV van toepassing.

