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OFFLINE TAPE BACK-UP
Veilig data opslaan voor langere tijd

Voor gegevens die langere tijd bewaard moeten worden, biedt
TinkConnect de mogelijkheid van tape back-up. Deze dataopslag is
kostenefficiënt en veilig. Tape back-up is een veel gebruikte opslag
methode voor bijvoorbeeld juridische, financiële en medische files.
Waarom een tape back-up
Voor alle klanten van TinkConnect maken wij
een back-up van de data. Deze wordt gebruikt
om bij calamiteiten of een fout van de gebruiker
bedrijfsgegevens snel en eenvoudig terug te
kunnen zetten. Deze reguliere back-up staat in
ISO-gecertificeerde Nederlandse datacenters en
is redundant uitgevoerd.

Hoe werkt het?
Bij een back-up naar tape worden alle data
zeven jaar bewaard. Hierbij gebruiken we een
beproefd systeem van encryptie en een schema
van maandelijkse en jaarlijkse back-ups.
■■ Elke maand wordt er een back-up gemaakt
van de data, deze tape wordt 12 maanden
bewaard.

Het gaat hierbij om data die relatief vaak worden ■■ Aan het einde van het jaar wordt er een
gebruikt. Deze gegevens worden kort bewaard:
eindejaar back-up gemaakt, deze tape wordt
tussen de 7 en 60 dagen, afhankelijk van de
zeven jaar bewaard.
classificatie. Langer bewaren is voor dit doel niet
■■ Omdat ook tapes geen oneindige levensduur
nodig.
hebben worden de tapes elk jaar ververst.
Voor een aantal bedrijfssectoren geldt echter
Alle gegevens worden versleuteld verwerkt en
wet- en regelgeving die een langere bewaartijd
opgeslagen middels AES-128 encryptie. Deze
vereist. Denk aan financiële, juridische en
beveiliging is vereist omdat de tapes fysiek
medische gegevens. Om een lange bewaartijd
worden vervoerd naar de opslaglocatie.
te kunnen garanderen, biedt TinkConnect een
offline oplossing: back-up naar tape.

De voordelen van tape-back-up
Een back-up van bedrijfsgegevens op tape heeft de volgende voordelen:
■■ Gebruiksvriendelijk Door opslag in de cloud te combineren met tape, kunt u gebruikmaken van alle voordelen die de cloud biedt. Alleen de gegevens die u langer wilt bewaren
staan op tape.
■■ Veilig Tape back-up is offline. De gegevens zijn niet online toegankelijk en ongevoelig voor
malware, ransomware en hacking. De gegevens worden versleuteld opgeslagen en goed
gearchiveerd.
■■ Lange levensduur Onder de juiste omstandigheden gaan moderne tapes jaren mee.
Dat maakt ze uiterst geschikt voor het opslaan van archiefgegevens en data waarvoor een
wettelijke bewaarplicht geldt.
■■ Kostenefficiënt Voor grote hoeveelheden statische data is een tape back-up uiterst
kostenefficiënt. Opslag op schijf is stukken duurder en kost veel energie.
■■ Overzichtelijk De tapes worden bij een externe partij opgeslagen en de administratie
wordt door TinkConnect uitgevoerd. Het is dus ten alle tijden duidelijk waar een bepaalde
back-up zich bevindt.

Bel TinkConnect!
Wilt u weten wat TinkConnect voor veilig beheer van uw werkplek
en bedrijfsgegevens kan doen? Wij maken graag een afspraak om
kennis te maken en onze tape back-up oplossing toe te lichten.
Bel TinkConnect op +31 20 7508359 voor een afspraak.
Of stuur een e-mail naar info@tinkconnect.com en stel ons uw vraag.

Over TinkConnect
Wij zijn er voor ondernemers
Bij TinkConnect draait het om ondernemen.
We zijn een toegewijde IT-partner voor
Nederlandse bedrijven. Klein of groot, wij
zorgen er voor dat ondernemers kunnen
werken en groeien zonder zich zorgen te
maken over hun digitale back office.

Persoonlijke support
Ieder bedrijf heeft behoefte aan persoonlijke
ondersteuning. Zowel op serverplatform- als
applicatiegebied. Wij geloven in een persoonlijke aanpak: onze support desk weet precies
welke applicaties onze klanten gebruiken en
hoe hun IT-omgeving is opgebouwd.

IT-oplossingen
Ons dienstenpakket bestaat uit diensten voor
online werken, databasebeheer, website- en
applicatiehosting en ontwikkeling. Daarnaast
helpen we bedrijven de overstap te maken
naar de cloud. Zo versnelt u de digitalisering
van uw bedrijf.

Security first
TinkConnect heeft een uitgesproken focus op
security. Onze tape back-up oplossing is daar
een voorbeeld van. Ook met andere diensten
zoals Secure Internet en inloggen met Multi
Factor Authentication verbeteren we de
informatiebeveiliging van onze klanten.
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TinkConnect is een van de weinige Nederlandse IT-bedrijven met een ISO
27001 certificering. Sinds 2010 verzorgt Ernst & Young onze jaarlijkse
audit. Dat betekent dat onze klanten kunnen rekenen op transparante
processen en uitstekende informatiebeveiliging.
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