CloudAlly – Oﬀice 365 Back-up

Voorkom verlies van
je Oﬀice 365 data

Het gebruik van Oﬀice 365 betekent dat er een groeiende
hoeveelheid bedrijfsdata in de cloud wordt opgeslagen. Het
is daarom goed om eens stil te staan bij de impact van
mogelijk verlies van deze data. Microsoft Oﬀice 365 heeft
een zeer hoge betrouwbaarheid, maar door menselijke
handelen of externe factoren kunnen er gegevens verloren
gaan of hun integriteit verliezen. Dat kan verregaande
gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijfsvoering,
met grote schade tot gevolg. Een oplossing als CloudAlly
helpt je om je Oﬀice 365 data veilig te stellen.
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CloudAlly – Oﬀice 365 Back-up
Voordelen
Dagelijkse back-up van e-mail, documenten, agenda etc.
(Exchange Online, OneDrive & SharePoint)
Onbeperkte retentie
Herstellen per item of per folder
Non-destructive restore van de back-up
Opslag van data binnen de EU
Oﬀline exporteren van data

Een Betrouwbare Fundering
De samenwerking tussen Eshgro en CloudAlly verzekert je ervan
dat data binnen de grenzen van de EU blijft. CloudAlly biedt
onbeperkte retentie van je back-up, waardoor je data van ieder
punt in de geschiedenis kunt herstellen. Zodat jij een veilige basis

Stel je Belangrijke Data Veilig

hebt om je bedrijf te laten groeien.

CloudAlly Oﬀice 365 back-up werkt samen met alle beschikbare
licenties en omvat e-mail, kalender, contactpersonen en taken in

Naadloze integratie

Exchange, alle SharePoint Sites en OneDrive for Business. Activeer

De back-up diensten van CloudAlly werken naadloos samen met

met enkele muisklikken een back-up voor iedere medewerker of voor

Oﬀice 365. De oplossing is eenvoudig in gebruik en geheel naar

een deel van je organisatie.

eigen wens in te stellen. CloudAlly is opgenomen in het Eshgro
service portfolio, zodat je als gebruiker het voordeel hebt van een

Snel & Eenvoudig Data Herstellen

enkel aanspreekpunt en een geïntegreerde cloud oplossing.

Het herstelproces is non-destructief, wat betekent dat je gegevens

Neem contact op voor meer informatie en stel vandaag nog je

kunt herstellen zonder bestaande mappen of mailboxen te over-

data veilig.

schrijven. Blader door je back-up op datum of met zoekwoorden om
snel individuele items terug te vinden en te herstellen. Of zet een
complete mailbox, kalender etc. terug voor een volledige
point-in-time recovery. Ook kun je eenvoudig gegevens lokaal
exporteren in gangbare formaten (EML, VCF, ICS) of in Outlook
compatible PST formaat.

Wil je meer weten?
Neem contact op voor meer informatie over CloudAlly of
de mogelijkheden voor een partnership met Eshgro.
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