Nieuwe
generatie
back-upsystemen

Ricoh IT Services

Wist u dat 1 op
4 bedrijven die
computergegevens
verliest, failliet gaat?

Wat als morgen uw systeem crasht of wat als u het slachtoffer bent van
cybercriminaliteit?
Een menselijke fout, beschadigde harde schijven, een computervirus,... zijn risico’s waarmee elk bedrijf al mee te maken
heeft gehad. De enige zekerheid tegen dergelijke risico’s is regelmatig een back-up te nemen, daarom is het belangrijk
om over een betrouwbare back-upoplossing te beschikken. Hieronder vindt u alvast enkele cijfers waarom ze een
echte noodzaak zijn.

20%

40%

50%

85%

...van de bedrijven
had serieuze IT
problemen die leiden
tot onderbreking
van activiteiten en
verlies van belangrijke
computergegevens.

...van de bedrijven
hebben in de laatste
12 maanden
documenten verloren.

...van de
computergegevens wordt
lokaal opgeslagen en
ontsnapt aan het
back-upproces.

...van de pogingen
om tapes te
herstellen, mislukt.

De volledige infografiek kan u terugvinden op onze website: www.ricoh.be/YOO-BACKUP-BOX

Zonder computergegevens valt een bedrijf stil!
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YOO BACKUP BOX:
De levensverzekering van
uw digitaal erfgoed!
Wij bieden kmo’s een gamma aan
professionele oplossingen voor back-up.
De YOO BACKUP BOX staat voor een
nieuwe generatie van back-upsystemen
en is uniek op de markt. Deze oplossing
combineert de performantie van backupsoftware met een waterdichte en
vuurvaste kluis. Ze vervangt elk type van
back-upoplossing en biedt gebruikers zowel
een maximale beveiliging van hun gegevens
als een uniek gebruiksgemak.

Anti-diefstal Vuurvast

Classic

Allroad Edition (Small)

Waterdicht Anti-shock

Allroad Edition (Large)

IT Security Rack

Classic: Professionele back-upoplossing
Allroad Edition: De digitale kluis voor KMO's
IT Security Rack: Een compleet beveiligde Rack voor uw back-up en eigen appliances
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Het beschermen van
digitaal erfgoed is
een prioriteit!

De YOO BACKUP BOX is een veelzijdige multiplatform back-upoplossing die autonoom en evolutief functioneert voor het
beveiligen van uw IT-omgeving. De verschillende functionaliteiten, de prestaties en de hoge weerstand maken van dit
gamma het meest complete en meest veilige systeem op de markt. Het scant, codeert en comprimeert alle gegevens van
de servers, van vaste en mobiele werkplekken alsook tablets en smartphones - zelfs als deze niet verbonden zijn met het
netwerk van het bedrijf.

COMPLETE BACK-UP
•

"Achtenveertig procent van de smartphone- en
tabletgebruikers neemt geen voorzorgsmaatregelen,
zoals het gebruiken van een wachtwoord, het
installeren van beveiligingssoftware of het maken van
een back-up."

Al uw computergegevens worden opgeslagen: servers,
desktops, laptops, scanners en mobiele toestellen
(tablets, smartphones).

GEGARANDEERDE INTEGRITEIT EN
VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS
•

Bron : Trends

Compressie en encryptie van de bewaarde data (AES256)

SNEL OPNIEUW OPERATIONEEL

GEÏNTEGREERDE PREVENTIETOOLS

•

•

•
•

Directe toegang tot lokaal bewaarde data, niet
afhankelijk van internetdebiet
Onmiddellijk en autonoom herstel van gegevens zonder
volumelimiet, 24/24 & 7/7
Back-up van een system image en herstel van alle NTFS
rechten

Automatische inventaris en overzicht van machinepark
en software, monitoring van de staat van harde schijven
in werkstations, automatische waarschuwingssignalen
bij slechte werking en gedecteerde risico's.

GEGARANDEERDE RESTORE
•

Met of zonder internettoegang, vanuit de YOO BACKUP
BOX of beveiligde back-up centers.

EENVOUDIGE SAMENWERKING
•

Geïntegreerde fileserver (SMB en FTP) mogelijkheid tot
gedeelde mappen (NAS).
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Hybrid cloud: uw digitaal erfgoed in beveiligde datacenters
Nadat de YOO BACKUP BOX uw data heeft opgeslagen, wordt er automatisch een kopie gemaakt die doorgestuurd wordt
naar beveiligde datacenters in Europa. Uw digitaal erfgoed is niet enkel 24u/7d beschikbaar, maar wordt ook in realtime
gesynchroniseerd met de aangesloten YOO BACKUP BOX.

Stand Alone
Scanners en
multifunctionele printers

Beveiligd
datacenter 1

Servers

Tablets

Firewall

Beveiligd
datacenter 2

10
10
1

Vaste
computers

Codering en
compressie

Draagbare computers

* Optioneel

Smartphones

Private cloud: uw digitaal erfgoed in één of meerdere beveiligde boxen
Dankzij de Private Cloud host u uw digitaal erfgoed 100% lokaal. Voorzie in elke site een YOO BACKUP BOX, de data die u
heeft opgeslagen, worden dan automatisch gekopieerd naar een andere box.

Mirror

Firewall

thuis
site 1

Multi-site

Firewall
site 2

site 1

thuis
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Alle voordelen op
een rijtje

Al
uw
activiteiten
worden bewaard

Uw gegevens worden

binnen Europa

gehost

• Back-up van bestanden, OS en
databases die actief zijn
• Automatische back-up
• Gecomprimeerde en gecodeerde
gegevens
• Back-up van enkel de gewijzigde
delen van bestanden
• Waarschuwingen in de vorm van
pop-ups
• Planning

Snel hernemen

• 2 hostingcentra binnen Europa
• Elke klant heeft een aparte zone
• Integrale beveiliging van de
datacentra (fysiek en virtueel)
• Garantie van vertrouwelijkheid
• Datacentra conform met alle
Europese veiligheidsnormen

Maximale

van uw
activiteiten

• Rechtstreeks en onbeperkt
opslagvolume 24u/24 en 7d/7 via
de Box of de datacentra
• Keuze van de locatie voor het
terugzetten van bestanden
(zoals standaard ingesteld, terug op de
oorspronkelijke locatie of op een andere
beveiligd toestel)

• Het herstellen van elk bestand op
de gewenste data
• Zoekmachine

beveiliging
tegen risico's

• Beveiligde kluis die waterdicht,
vuurvast, anti-diefstal en antishock is (enkel voor de YOO
BACKUP Box Allroad Edition)
• 2 externe sites voor lokale opslag

Pagina 5

Technische eigenschappen
Classic
Gamma:
Opslagruimte:
Afmetingen:
Gewicht:

Allroad Edition

IT Security Rack

Small

Large

Small

Large

Large

250Gb - 4Tb

6Tb - 12Tb

500Gb - 4Tb

6Tb - 12Tb

12Tb - 120Tb

78 x 300 x
215mm

218 x 277
x 188mm

166 x 407 x
320mm

329 x 406,6 x
320,5mm

Op aanvraag

6 kg

10 kg

34 kg

45 kg

Op aanvraag

US :

600Va

Op aanvraag

Geïntegreerde
harde schijf:

Green RAID 1 of RAID 5 technologie

Op aanvraag

Connectiviteit:

Ethernet

Op aanvraag

10/100/1000 Gb

Op aanvraag

Snelheid datatransferts:

Compatibiliteit:

Windows (system images vanaf Windows Vista t.e.m. Windows 8.1, data backup vanaf Windows 98
SE t.e.m. Windows 8.1.), Windows Server (system images vanaf Windows Server 2008 t.e.m. Windows
Server 2012), Linux (kernel 2.4 alle releases), Mac OS X, Unix (Solaris, AIX 4.3 - minimum, SCO, HP-UX),
HYPER V, ESX, AS400 (=optioneel), scanners en multifunctionele netwerkprinters (Ricoh)

Back-up centra:

TIER IV, APSAD, PCI-DSS, gezondheidsgoedkeuring, Carrier Class, ISO 9001, ITIL V3

Cloud:

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

BACK-UP MANAGEMENT
Windows, Mac OSX, Linux, Solaris, Unix
• Oracle en SQL databases
• Microsoft Exhange hot back-up, granulaire restore van mailboxen (Edities 2003 t.e.m.
2013)
• Bestanden en aanverwante rechten (read only, geassocieerd bestand, gebruikersprofiel)
• Windows configuratie (Active Directory, database register, enz...)
• Verschillende back-ups per machine (inhoud, planning, aantal versies, bewaarperiode
gegevens)
BIJHORENDE DIENSTEN (OPTIONEEL)
• GestParc: Inventaris en monitoring van informaticamateriaal en software
• Netwoco: Monitoring van harde schijven
• Fileserver: Active Directory connector

Anti-diefstal Vuurvast

Classic

Allroad Edition (Small)

Waterdicht Anti-shock

Allroad Edition (Large)

IT Security Rack
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Wenst u uw
digitale
infrastructuur te
professionaliseren?

Interesse?
Neem dan contact met ons op via telefoon: 02/558.22.11 of via e-mail: info@ricoh.be. Wij voeren eerst een audit uit van
uw huidige IT-infrastructuur. Op basis van de resultaten van deze audit, doen onze experts u een voorstel dat perfect
beantwoordt aan de noden en wensen van uw organisatie.

www.ricoh.be | info@ricoh.be

