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Is uw onderneming voorbereid op het ergste? Stroomuitval, een foute handeling of een defecte 

airconditioning in uw eigen datacenter? Elk bedrijf zal ooit wel eens geconfronteerd worden met 

een scenario waardoor IT-systemen uitvallen. Bent u voorbereid op het uitvallen van uw bedrijfs-

processen omdat uw lokale IT-infrastructuur onderuit gaat?

Bij Stuart willen we meer dan een zoveelste cloud partner zijn waar je enkel terecht kan voor 

rekenkracht en opslagcapaciteit. Wij willen u persoonlijk begeleiden in het nemen van de juiste 

keuzes door heldere en doordachte oplossingen aan te bieden. We kunnen u een end-to-end 

oplossing aanreiken tot en met de volledige synchronisatie met uw on-premise infrastructuur 

en IT- processen.

uw data veilig in onze cloud

REMOTE BACK-UP van uw  DATA

DISASTER RECOVERY IN onze CLOUD

Alles begint simpelweg met het plaatsen van een copie van uw data in één van onze Belgische datacenters. 

Uw data wordt veilig bewaard door middel van encryptie. Uw back-up in de cloud garandeert niet enkel uw 

eigen bedrijfscontinuïteit, maar ook die van uw klanten.

U kunt kiezen voor snelheid, schaalbaarheid en flexibiliteit met één van onze Disaster Recovery oplossingen. 

In een mum van tijd starten wij, wanneer nodig, uw IT-systemen en -processen terug op in onze cloud om-

geving. Daarenboven betaalt u enkel op het moment dat u hiervan gebruik maakt. Dit eenvoudig pay-per-use 

model zorgt ervoor dat u uw kosten onder controle houdt.
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Niet enkel voor een virtuele omgeving kan u bij ons terecht. Wij integreren zonder probleem ook uw hardware en 
servers die u niet gevirtualiseerd heeft. Zo werken we samen met u een hybride oplossing uit.

EEN hybridE OPLOSSING

Maakt u nu reeds gebruik van Veeam dan kunt u door een kleine aanpassing in uw configuratie automatisch al uw 

back-ups synchroniseren met ons datacenter. Aan uw eigen Veeam-installatie moet u zelfs niets veranderen. U voegt 

ons datacenter simpelweg toe als een locatie waarnaar er een kopie van uw data aan het einde van elke backup ver-

stuurd wordt. Uw data is op die manier veilig buitenhuis opgeslagen.

Stuart werkt met enkele stevige bouwstenen van o.a. VMware, HPE en Veeam. Hierdoor kunnen wij u snelle,

betrouwbare en kostbesparende back-up- en hersteloplossingen voor IT-omgevingen aanbieden.

VMWARE VIRTUEEL DATACENTER ALS BASIS VAN UW DISASTER RECOVERY

REMOTE BACK-UP MET VEEAM CLOUD CONNECT

Binnen onze cloud krijgt u uw eigen virtueel datacenter. Op deze manier is al uw data gescheiden van andere klanten

en geniet u toch de flexibiliteit en schaalbaarheid van een cloud oplossing. We maken hierbij gebruik van VMware 

technologie waardoor we compabiliteit garanderen met uw on-premise VMware omgeving. Wanneer er bij u iets 

foutloopt, waarborgen wij u het herstel van uw data, applicaties en andere IT-processen binnen enkele minuten. 

Vooraf bespreken wij met u de procedure die bij uw onderneming past. Ook kunnen we op regelmatige basis en 

insamenspraak met u deze procedure testen zodat alles wanneer nodig vlot verloopt. U kiest zelf in welke mate u ons

hierin wil betrekken, wij waarborgen hoe dan ook een snel herstelproces.

betrouwbare bouwstenen & Heldere oplossingen

Onze klanten spreken 
“Mocht een calamiteit zich voordoen, moet onze infrastructuur meteen terug up and running 
zijn. Niet alleen het aantal recovery punten is dus belangrijk, maar ook de tijd die het kost om 
onze data te herstellen.”  (Kristof Poppe, IT-Manager GIMV)


