
Waarom u een back-up van 
Office 365 moet maken

5  R E D E N E N



5 Redenen voor een back-up 
van uw Office 365 
Net als miljoenen bedrijven over de hele wereld, bent u 
overgestapt naar Office 365 en het is FANTASTISCH!

•   U hebt uw productiviteit verhoogd. 

•   U hebt uw kosten verlaagd. 

•   Uw teams hebben overal toegang tot gegevens.

•   Meer betrokken en beter gemotiveeerde medewerkers 
    door meer flexibiliteit.

Alles geregeld...of niet?
Hoe zit het met Gegevensbescherming? 

Nou, dat zit in de cloud, 
 dus er zal wel een back-up zijn, toch? 

Microsoft garandeert alleen 90%
van uw data voor 30 dagen. Is dat genoeg?

“ “

De Top 5 oorzaken van gegevensverlies in de cloud
(en de top 5 redenen waarom u uw Office 365 omgeving moet back-uppen)



Mensenlijke factor  

Je hebt gewerkt aan een van uw belangrijkste bestanden, 
bijvoorbeeld: de begroting voor volgend jaar. Je hebt cijfers 
aangepast en regels verwijderd. Dan besef je dat je opnieuw 
moet beginnen! Je hebt spontaan op Opslaan in plaats van 
Annuleren geklikt. Met dat zinkende gevoel realiseer je dat je 
het bestand van de begroting hebt overschreven, waardoor 
dagen werk verloren zijn gegaan.

Wat doe je? Microsoft bellen? Ze vertellen je dat ze niet terug 
in de tijd kunnen om de vorige versie kunnen herstellen.

Met een cloud back-up oplossing herstel je 
het oorspronkelijke bestand binnen enkele 
minuten.

Klinkt dit bekend?
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Hackers

Als u nog geen aanval hebt gehad of op zijn minst een poging 
daartoe, dan is het waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd. 
(Kaspersky meldt dat het aantal CryptoLocker-aanvallen blijft 
stijgen). Dus wat gebeurt er als je die e-mail opent en klikt op 
een link dat een virus activeert? Plotseling zijn je bestanden 
zijn versleuteld en je ontvangt een eis voor losgeld.

Wat doe je? Microsoft bellen? Ze vertellen dat er geen 
garantie is dat ze bestanden kunnen herstellen en als ze het al 
kunnen, kan het enige tijd duren (uren/dagen/weken).

Met een cloud back-up oplossing herstel je in 
een kwestie van minuten het bestand (zelfs al 
uw bestanden), virusvrij. 

Cybercriminaliteit neemt toe.
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Oud-werknemers   

Een werknemer verlaat het bedrijf en je deactiveert zijn Office 
365-account. Je moet echter wel een e-mail, een Excel-bestand 
of een presentatie uit hun account halen.

Wat doen je? Microsoft bellen? Ze vertellen je dat ze na 
deactivatie van het account, ze de bestanden voor 30 dagen 
hebben bewaard en toen verwijderd.

Met een cloud back-up oplossing, kun je alle 
bestanden (inclusief emails) binnen enkele 
minuten herstellen. Je kunt zelfs back-ups 
gedetailleerd doorzoeken.

Klinkt bekend?
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Ontevreden medewerkers

Soms hebben medewerkers ook slechte bedoelingen! Nadat 
iemand de organisatie heeft verlaten, ontdenk je dat er grote 
hoeveelheden bedrijfsgegevens verwijderd zijn.

Wat doe je? Microsoft bellen? Ze vertellen weer dat er geen 
garantie is dat ze bestanden kunnen herstellen en als ze het al 
kunnen, kan het enige tijd duren (uren/dagen/weken).

Met een cloud back-up oplossing, kun je alle 
gegevens die verwijderd zijn binnen enkele 
minuten herstellen. 

Je vertrouwt medewerkers met gegevens en 
99% van de tijd is dit vertrouwen terecht. 
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De Mis-hAPP

We gebruiken allemaal apps .Soms misdragen apps zich. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de vijfde meest populaire oorzaak 
van gegevensverlies in de cloud is dat gegevens worden 
overschreven door software van derden. Als dit onwaarschijnlijk 
klinkt, bedenk dan, dat als het Steve Wozniak (Apple Mede-
oprichter) overkwam, dan kan het jou ook overkomen!

Wat doe je? Microsoft bellen? Ze vertellen weer dat er geen 
garantie is dat ze bestanden kunnen herstellen en als ze het al 
kunnen, kan het enige tijd duren (uren/dagen/weken).

Met een cloud back-up oplossing, kun je 
data dat is overschreven herstellen (inclusief 
agenda’s).

Apps zijn fantastisch; ze maken alles makkelijker.
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Als je medewerkers (inclusief jezelf!) nooit fouten maken; als uw beveiliging 
100% is; als je medewerkers nooit vertrekken; als je nog nooit een ontevreden 
werknemer hebt gehad (en nooit zal hebben) en je apps nooit iets zullen doen 
wat ze niet mogen doen - dan hoeft u geen back-up van uw Office 365 te 
maken.

Echter, ben je net als ieder ander, dan heb je nodig: 
StorageCraft Cloud Backup for Office 365
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