
Backup Roadmap
Enerzijds neemt de hoeveelheid data in organisaties almaar toe door de ontwikkelingen in Internet of 
Things, Big Data en Data Analytics. Anderzijds  neemt 40%  van de Belgische bedrijven geen adequate 
back-ups of voldoen die niet aan de gestelde SLA’s. Kampt ook u met een onduidelijk back-upbeleid? 
Is uw back-upinfrastructuur mee geëvolueerd met de rest van uw IT-infrastructuur? Wordt het backup 
window voor u ook steeds kleiner? 

Om na te gaan welke back-upoplossing het meest geschikt is voor de behoeften van uw organisatie 
op het gebied van databescherming, management en restore, biedt Inetum-Realdolmen de Backup 
Roadmap aan.



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? Welke rol kan/moet uw back-
upinfrastructuur spelen in het ‘counteren’ van een ransomware-aanval? 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).

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 Inetum-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 vastgelegde 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.

Als deliverable ontvangt u een gepersonaliseerde 
roadmap.

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 eengemaakte back-upoplossing voor 
on-prem back-ups en M365 back-ups

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

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

Hardwarestoringen veroorzaken 45% van de totale ongeplande 
downtime, gevolgd door stroomverlies (35%), softwarestoringen 
(34%), datacorruptie (24%), externe beveiligingsinbreuken (23%) en 
menselijke fouten (20%). 

Slechts 15% van de IT-managers vertrouwt erop dat hun back-
upsysteem verloren gegevens volledig kan herstellen.

80% van de organisaties  zien een discrepantie tussen de tijd dat ze 
hun data kunnen herstellen en  hoe snel ze die effectief nodig hebben. 



Op zoek naar een Backup Roadmap op maat?

Neem contact op met onze experten. Dan brengen we samen met u uw behoeften 
in kaart en tekenen we een back-upoplossing uit die volledig aansluit bij wat uw 
organisatie nodig heeft.

E-mail
info@inetum-realdolmen.world

Telefoon
+32 2 801 55 55

Adres
A. Vaucampslaan 42
1654 Huizingen


