
Calamiteit?
De dienst Public Cloud Back-up 

biedt de zekerheid van veilig en 

versleuteld opgeslagen data bui-

ten de O�  ce 365-omgeving met 

onbeperkte bewaartermĳ n. 

Persoonsgegevens en bedrĳ fsdata; het zĳ n kwetsbare elementen waar voorzichtig mee om moeten worden 

gegaan. In de tussentĳ d blĳ ven internetcriminelen zich ontwikkelen. Ongetwĳ feld herken je de bĳ na niet van 

het echt te onderscheiden phishing mails en dat het hebben van een eenvoudig wachtwoord makkelĳ k te 

achterhalen is. Waarschĳ nlĳ k heeft iedereen per ongeluk wel eens iets verstuurd of verwĳ derd wat niet hele-

maal de bedoeling was. Hackers vandaag de dag, vinden steeds meer manieren om bedrĳ fsgegevens te gĳ ze-

len. Zoiets vindt altĳ d plaats bĳ  de buren, maar wat als jouw organisatie aan de beurt is?

In de cloud
De dienst Public Cloud Back-up biedt de zekerheid van veilig en versleuteld opgeslagen data buiten de O�  ce 

365-omgeving met onbeperkte bewaartermĳ n. Organisaties ge-

bruiken steeds vaker diensten van Microsoft O�  ce 365. Microsoft 

maakt elke 12 uur een back-up met een retentie van 14 dagen.  

Alle data staat in de beveiligde cloud van Microsoft. 

Nadat er een calamiteit heeft plaats gevonden, kan NEH de omge-

ving snel en volledig restoren. Het is als gebruiker niet mogelĳ k om 

losse items te laten restoren vanuit deze back-ups. Door middel 

van een aanvraag bĳ  Microsoft Support kan een volledige mailbox, 

SharePoint-omgeving, OneDrive-site of alle Teams-activiteiten 

terug gezet worden. Hierdoor zĳ n alle wĳ zigingen verloren die na 

deze back-up gemaakt zĳ n. Dat kan beter vinden wĳ .

Voorkom onnodig verlies van data met NEH Public Cloud Back-

up. In samenwerking met Microsoft bieden wĳ  een uitgebreide 

bescherming tegen dataverlies (calamiteiten) binnen de O�  ce 

365-diensten. De SaaS-dienst is volledig in de cloud. 
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     De NEH Public Cloud Back-up dienst wordt aangeboden vanuit 

Microsoft Azure. Wenst de klant een back-up, dan voert NEH de back-up uit en controleert of deze 

op de juiste manier is uitgevoerd. Komt er een probleem aan het licht? Dan lossen we dat direct op!

     De NEH Public Cloud Back-up dienst wordt aangeboden vanuit 

Wat doet 
NEH?

Randvoorwaarden  
De back-ups worden gemaakt van alle gebruiekrs en 
data binnen de diensten van Microsoft O�  ce 365. 
Dit gat om de diensten, zoals:
 Exchange Online;
 One Drive for business;
 SharePoint Online;
 Groups;
 Teams.

Doorgeven   restore-aanvraag
De NEH Servicedesk zal het eerste aanspreekpunt 
zĳ n bĳ  een restore-aanvraag voor jouw organisatie. 
Een medewerkers bĳ  de Servicedesk maakt een tic-
ket aan in TOPdesk met de benodigde details (klant-
naam, contactpersoon, restore-datum, om welke 
data het gaat en gebruikers van de data). NEH gaat 
uiterst secuur om met het restoren van de data. De 
specialisten bĳ  de afdeling Beheer voeren de resto-

res uit. Zodra de restore succesvol gelukt is, wordt 
de klant hiervan op de hoogte gebracht. 

In het kort:
Met de dienst Public Cloud Backup : 
 kun je individuele items laten restoren;  
 is jouw back-up data opgeslagen in Neder 
 land;  
 heb je onbeperkte bewaartermĳ n van data;  
 wordt het beheer volledig uitgevoerd door  
 NEH.  

O� erte of afspraak
Wil je een op maat gemaakte o� erte of meer infor-
matie over de NEH Public Cloud Back-up? Neem con-
tact met ons op voor een vrĳ blĳ vende afspraak.
NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.
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 Teams.
 Groups;
 SharePoint Online;
 One Drive for business;
 Exchange Online;

 wordt het beheer volledig uitgevoerd door  
 heb je onbeperkte bewaartermĳ n van data;  

 is jouw back-up data opgeslagen in Neder 
 kun je individuele items laten restoren;  


