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BaaS in eigen huis met
NetApp en Previder
Continue databeschikbaarheid is cruciaal in uw bedrijfs
voering. In ons informatietijdperk is het de sleutel tot
succesvol ondernemen. Dat vereist maximale bescherming
van uw gegevens. Hoe zijn bij u de back-up voorzieningen
georganiseerd? Met BaaS (Back-up as a Service) van
NetApp en Previder haalt u zekerheid in huis. Vanaf dat
moment bent u compleet in controle over uw data.
Het maken van back-ups is een kritisch
proces geworden. De kwestie is niet
meer zozeer of u een back-up faciliteit
moet hebben, maar aan welke eisen deze
moet voldoen. Niet alleen op het gebied
van betrouwbaarheid, maar ook van
betaalbaarheid en inpasbaarheid in uw
huidige IT-infrastructuur. Want deze tijd
dwingt tot effectief en efficiënt opereren.
AANTREKKELIJK VOORUITZICHT
Dan komt u al snel uit bij een
cloudoplossing, en de manier waarop
in de cloud back-up als een service
afgenomen kan worden. Het gemak
van snel extra back-up capaciteit aan
uw IT-omgeving toevoegen, betalen
naar gebruik; het is een aantrekkelijk
vooruitzicht, zeker als u weet dat
uw kritische bedrijfsdata niet ergens
‘rondzweven’, maar beheerd worden door
een bewezen serviceprovider vanuit eigen,
in Nederland gevestigde datacenters.

100% UP-TO-DATE BACK-UP
Het is de kracht van Back-up as a Service.
De hoogwaardige back-up technologie
van NetApp wordt gecombineerd met
hoogwaardige cloudinfrastructuur en
clouddeskundigheid. Daarvoor hebben
we in een uiterst selectief proces met
meer dan 100 testcriteria een aantal
partners gecertificeerd, waaronder
Previder, die aan de standaard van BaaS
van NetApp voldoen op het gebied
van servicemanagement, veiligheid en
technologie. Samen bieden we een onestop shop met een 100 procent up-todate backup oplossing, waarmee u met
meer vertrouwen dan ooit de markt kunt
bewerken.

GECERTIFICEERDE NETAPP PARTNER IN BAAS

Previder: Het begint met
een persoonlijke aanpak

“Als bedrijven
waarde hechten
aan dataprivacy,
zijn ze beter af
met dataopslag
bij een Nederlands
datacenter”

Colocatie, cloud en interconnectiviteit zijn de instrumenten
waarmee Previder elke denkbare IT-infrastructuur voor
zijn klanten kan samenstellen en beheren: on premises,
in de private cloud, de public cloud of de eigen Previder
cloud. Of een hybride variant, zoals tegenwoordig
steeds gebruikelijker is. Waarom? Omdat je het beste
van verschillende IT-omgevingen wilt combineren tot de
krachtigste oplossing voor jouw business.
PERSOONLIJKE AANPAK
Previder staat als managed service
provider in cloud- en workspace-diensten
midden in de dynamische IT-wereld, en
levert vanuit die rol aanvullende beheer-,
support en securitydiensten. Zorgen
wegnemen is volgens Directeur Eric
Vredeveldt de manier om het hart van
de klant te winnen.“ Onze specialisten
staan voor een persoonlijke aanpak
en verzorgen het volledige traject van
ontwerp en implementatie tot beheer. Eén
aanspreekpunt, één SLA en één factuur;
dat is de transparantie die we nastreven in
onze dienstverlening.”
TWIN DATACENTER
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Tot die dienstverlening behoort ook
Back-up as a Service. Previder heeft de
technische infrastructuur om BaaS op
het hoogste kwaliteitsniveau te brengen.
Met een Twin Datacenter dat bestaat uit
twee Tier 3 datacenters, op 7 kilometer
afstand van elkaar en verbonden via
glasvezel. Bij uitval van de een, draait de
andere door, waardoor downtime tot een
absoluut minimum wordt beperkt. “Vindt
er een calamiteit plaats bij de klant, dan
is het zelfs mogelijk de disaster recovery
te organiseren vanuit het datacenter door
opnieuw op te starten vanuit de back-up.
Ons Twin Datacenter is zeer duurzaam
door het gebruik van 100% groene stroom
en speciale koeling.”

ONGEËVENAARDE
INTERCONNECTIVITEIT
Previder heeft al jaren ervaring met
NetApp. “Dankzij hun storage en backup optimalisaties zoals compressie,
deduplicatie en snapshotting, creëer je
een veilige dataomgeving, waarbij de
beheerkosten ook nog relatief laag
uitvallen. Tel daarbij op de ongeëvenaarde
interconnectiviteit bij NetApp, waardoor
we ongehinderd de koppelingen kunnen
leggen die klanten van ons verlangen.
Willen zij een driedubbele back-up
functionaliteit? Dan kunnen we ook op
dit punt verschillende platformen met
elkaar verbinden.”
DATAPRIVACY
Een ander voordeel van Previder is minder
technisch van aard. Databescherming
wordt steeds belangrijker voor bedrijven.
Niet alleen het pure behoud van gegevens,
kritisch voor de bedrijfsvoering, maar
ook de privacy van data. Eric Vredeveldt:
“Als bedrijven waarde hechten aan dataintegriteit, zijn ze beter af met dataopslag
bij een Nederlands datacenter zoals van
Previder dan bij public cloud providers als
Microsoft Azure en Amazon Web Services.
Nederland heeft in vergelijking met
Amerika een meer solide wetgeving op
het gebied van databescherming.”

