Disaster Recovery
as a Service
Een robuuste uitwijklocatie via de cloud

DRaaS

U bewaart uw belangrijkste bedrijfsgegevens lokaal? Als
daar iets fout gaat met uw IT-systemen kan de Cheops
Cloud perfect dienen als uitwijkmogelijkheid. Met Disaster
Recovery as a Service (DraaS) hoeft u zelf geen extra
locatie te voorzien voor disaster recovery en zijn uw data
altijd beschikbaar.

Disaster Recovery
as a Service
Bedrijven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
IT-systemen en de beschikbaarheid van hun data. Zonder
deze resources liggen bedrijfsprocessen stil en missen ze
relevante informatie om hun klanten te bedienen. Daarom
is het zo belangrijk dat systemen en data goed worden
veiliggesteld, maar ook dat ze zeer snel weer hersteld
worden als zich een storing voordoet.
Daarom heeft Cheops de dienst Disaster Recovery as a
Service (DRaaS) ontwikkeld. Een dienst waarmee bedrijven
niet zelf moeten zorgen voor de technische inrichting van
disaster recovery, maar wel verzekerd zijn van business
continuïteit.

DRaaS is de perfecte oplossing voor als u beschikt over
een eigen datacenter, maar deze niet hebt ontdubbeld op
een andere locatie. In zo’n situatie bent u onvoldoende
gewapend tegen uitval van systemen. Cheops DRaaS biedt
u die zekerheid wel en kan de werking van uw omgeving
overnemen bij een storing.
Cheops DRaaS is beschikbaar voor VMWare ESX en
Microsoft Hyper-V.

De voordelen voor
uw organisatie:
• Verhoogde continuïteit zonder investering in bijkomende eigen infrastructuur.
• DRaaS draait in een Cheops datacenter waardoor de continuïteit ook gewaarborgd
is als u in uw eigen datacenter een storing ondervindt.
• Bij uitval van uw systemen worden netwerkadressen automatisch overgezet zodat
uw gebruikers hier amper iets van merken.
• Bij netwerk uitval wordt er een alternatieve netwerkroute opgezet.
• De service is inclusief een Disaster Recovery Plan (DRP) en een jaarlijkse failover test.
• U kunt zelf kiezen welke systemen deel uitmaken van de oplossing.
• Door onze schaalgrootte profiteert u van een aantrekkelijke prijs per maand.
• Tijdens een storing helpen wij u professioneel omschakelen.
• Uw data is altijd veilig versleuteld, zowel onderweg als in ons datacenter.

De Cheops aanpak
Goede voorbereiding is het halve werk. Daarom zien wij
een intake als belangrijk onderdeel van het opstellen van
een Disaster Recovery Plan (DRP). Het plan moet tenslotte
afgestemd zijn op uw organisatie en uw bedrijfsnoden.
In het DRP staat helder beschreven wat de scope, eisen

en afspraken zijn die we met elkaar aangaan. Deze
zaken worden vertaald naar de technische oplossing en
procedures waarmee de dienst wordt ingevuld. Tot slot
wordt de oplossing getest en in productie gebracht.

Plan
Start DRaaS

Maken van DR plan

Procedures
Inregelen procedures en externe contacten

Intake — 6 dagen met doorlooptijd van ±4 weken
Techniek

Valideren

Configureren netwerk en cloud resources

Testen en valideren in testomgeving

Regel DRaaS professioneel en zorgeloos
Wat zijn de gevolgen van dataverlies of wat is
de impact van enkele uren niet kunnen werken
vanwege een storing?

Met Disaster Recovery as a Service van Cheops
hoeft u zich deze vragen niet meer te stellen.

De Cheops Cloud
kan perfect dienen
als uitwijkmogelijkheid in geval van
nood.

Disaster Recovery
as a Service
De rust en zekerheid
dat uw data
altijd beschikbaar is
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