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Wat is het?

zonder de nadelen. Onze BaaS oplossing levert
u namelijk:

Back-up as as Service als onderdeel van DataFabric as a Service stelt u in staat op basis van
SnapVault en Snapmirror data veilig te stellen,
te archiveren of om gebruik te maken van
Damecon’s unieke Secure S3 platform, een
object based storage omgeving op basis van
NetApp StorageGrid, in combinatie met AltaVault
voor deze data diensten. Dit alles in combinatie
met Damecon Secure & Compliance Managed
Services en SLA Management Tooling.

• Data Fabric as a Service opslag en compute
voor DR
• Consistente date replicatie op basis van
SnapVault en Snapmirror
• Efﬁciënte en beveiligde S3 opslag
• Back-up optimalisatie door AltaVault
• Gegarandeerde SLA op data retrieval time
• Geen kosten bij het verplaatsen en opvragen
van uw data
• Uw data staat in Nederland of indien gewenst
elders in de EU
Ongeacht welke back-up oplossing op dit moment
bij u in gebruik is, met behulp van Damecon’s
BaaS bent u in staat om uw back-up en (lange termijn) archief data op een veilige, gecontroleerde
en efﬁciënte wijze op te slaan.

De Damecon belofte
Efﬁciënt datamanagement en consistente data
portabiliteit zorgen ervoor dat u maximale controle
behoudt over uw data, ongeacht waar deze zich
bevindt.

Waarom Back-up as a Service
van Damecon?
Damecon biedt u 100% ontzorging en maximale
SLA beleving: wij nemen alle verantwoording op
ons, van connectivity tot beheer. U heeft hiermee volledige keuzevrijheid waar u uw data wil
plaatsen.
Het BaaS platform van Damecon levert u de
ﬂexibiliteit en schaalbaarheid zoals hyperscalers als AWS en Azure u die leveren, alleen dan

Ontzorging tot op het hoogste niveau, dat is waar
Damecon voor staat. Wij zijn transparant in onze
communicatie, ook wat betreft onze prijzen.
Dit geldt ook voor onze BaaS:
•
•
•
•

Een Enterprise Data Fabric as a Service
Secure en schaalbaar S3 platform
Eenvoudige, allesomvattende SLA
Inclusief kopie van back-up data, verspreidt
over 2 datacenters
• Vanaf € 0,05 per GB per maand

Meer informatie?
Wij vertellen u graag alles over onze dienstverlening.
Neem contact met ons op via 088-3263266 of
www.damecon.com
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