
Backup Roadmap 

INFRASTRUCTURE 
CONSULTING SERVICES

Door de ontwikkelingen in Internet of 
Things, Big Data en Data Analytics neemt 
de hoeveelheid data in organisaties 
almaar toe. Anderzijds neemt 40 % van de 
Belgische bedrijven geen dagelijkse back-
up en riskeren ze dus dataverlies. Kampt 
ook u met een onduidelijk back-upbeleid? Is 
uw back-upinfrastructuur mee geëvolueerd 
met de rest van uw IT-infrastructuur? Wordt 
het back-up window voor u ook steeds 
kleiner? De Realdolmen Backup Roadmap 
biedt u de snelste weg naar de beste back-
upoplossing voor uw IT-omgeving.
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DE HELFT VAN DE 
BEDRIJVEN WIL NIEUWE 
BACK-UPAPPLICATIES 
TEGEN 2021

"Zowat één op de twee organisaties 
wereldwijd wil tegen 2021 de 
bestaande back-up-applicatie(s) verder 
verrijken of vervangen door een andere 
oplossing."

“Tegen 2020 zal de back-up en archivering van 
persoonlijke gegevens het grootste deel van 
het privacy-risico voor 70% van de 
organisaties vertegenwoordigen, in 2018 was 
dit nog 10%.” (Gartner, 2018)

Uitdaging

Een goed werkende back-upinfrastructuur is essentieel voor het overleven 
van een onderneming na een grote IT-ramp. Maar ook bij kleine, vaak 
frequentere incidenten, moet u de zekerheid hebben dat een vlot en correct 
herstel mogelijk is. 

Is uw back-upinfrastructuur mee geëvolueerd met de rest van uw IT-
infrastructuur? Is back-up naar tape nog steeds een optimale oplossing 
voor uw omgeving? Is de back-up van uw data in de cloud en Office 
365-omgeving gegarandeerd? En wat met de back-up in uw remote
offices? Kortom, kan u terugvallen op betrouwbare back-ups en uw
organisatie garanderen dat ze snel de draad opnieuw kan opnemen?

Doelstelling

Een goede back-upoplossing moet voldoen aan een aantal vereisten:

• Ze beveiligt alle data die moeten worden beschermd in de huidige
omgeving. Tegelijkertijd is ze ook klaar om de back-up te garanderen
van toekomstige projecten. 

• Ze biedt bescherming tegen interne factoren, zoals een panne of
menselijke fouten, maar ook tegen externe factoren, zoals virussen en
ransomware.

• Ze houdt rekening met vooropgestelde businessvereisten voor
dataverlies (RPO) en downtime (RTO) die de onderneming zich kan
veroorloven.

• Ze garandeert een vlotte en correcte restore binnen het afgesproken
tijdsbestek. 

• Ze sluit naadloos aan op de bestaande DR-infrastructuur en voldoet
aan compliancy- en privacyregels (GDPR).
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SCOPE – ENKELE VOORBEELDEN

• Een aantal uitgewerkte back-upinfrastructuur- 
scenario’s die met elkaar kunnen worden 
vergeleken. 

• Een oplossing die off-site back-up naar de cloud 
stuurt, geïntegreerd in de DR-oplossing van de 
onderneming.

• Een oplossing voor het afstappen van tape-based 
back-ups.

• Een oplossing die de onderneming volledig 
ontzorgt op het vlak van back-up.

• …Als deliverable ontvangt u een gepersonaliseerde roadmap.

Backup Roadmap, de snelste weg 
naar de beste back-upoplossing 
voor uw IT-omgeving 
Om na te gaan welke back-upoplossing een ‘best fit’ is voor de behoeften 
van uw organisatie op het gebied van databescherming, management en 
restore, biedt Realdolmen de Backup Roadmap aan.

WERKWIJZE

De Backup Roadmap bestaat uit de volgende stappen:

Kick-off meeting

Tijdens een verkennend gesprek bepalen uw organisatie 
en onze consultants de scope van de studie. Wat zijn uw 
back-upvereisten en welk richting wenst u uit te gaan met 
uw back-upinfrastructuur? Ook specifieke vragen, vereisten, 
beperkingen eigen aan de omgeving (bv. compliancyregels), 
toekomstige projecten, enz. komen aan bod. Op basis van deze 
informatie wordt een kostenraming opgemaakt voor de verdere 
uitwerking van de roadmap. U ontvangt een offerte met
inschattingen voor de studie gebaseerd op de vastgelegde 
scope.

Architectuuranalyse

Een Realdolmen-consultant neemt uw bestaande IT-omgeving 
en back-upinfrastructuur grondig onder de loep.

Project Roadmap

Aan de hand van deze analyse wordt een oplossing voor een 
back-uparchitectuur uitgewerkt die voldoet aan de eerder vast-
gelegde vereisten met inbegrip van het best passende/gewenste 
services-model. Deze oplossing is uniek voor een omgeving en 
kan vele verschillende vormen aannemen, al naargelang van de 
scope-definitie.
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ICT-innovatie wordt door meerdere instanties 
aangemoedigd en Realdolmens ICT Backup 
Roadmap past perfect in die tendens. Als 
ICT-advies komt deze dan ook in aanmerking 
voor subsidie via de kmo-portefeuille. Telt uw 
organisatie minder dan 250 werknemers en 
bedraagt uw omzet minder dan 50 miljoen 
euro? Dan hebt u recht op 30% subsidie 
tijdens de eerste zeven dagen consulting. 

Voor meer info over deze Backup 
Roadmap, mail naar info@realdolmen.com 

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u 
op. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij uw 
vertrouwde Realdolmen-contactpersoon.

© Alle rechten voorbehouden aan 
Realdolmen NV/SA, Huizingen, 2019




