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Altijd een perfecte back-up 
beschikbaar

www.clearmedia.be

Azure Online Backup van ClearMedia is een 
geautomatiseerde oplossing waarmee u een kopie 
van uw klantengegevens bewaart in de Microsoft 
Azure-datacenters. Op vooraf ingestelde momenten 
wordt er een back-up gemaakt van de gegevens 
naar de geëncrypteerde Azure Backup-oplossing.

Waarom ClearMedia?

• Jarenlange ervaring met online 
back-up

• Beschikbare standaard 
templates/scripts

• Behoud alle Microsoft 
voordelen dankzij registratie op 
uw MPN ID

• Technische support

Vanaf
€ 10,48/ 
100 GB

Services



Azure Online Backup
Services

Hoe werkt het ?
U hebt reeds, of u bestelt een Azure subscriptie voor uw bedrijf via ons 
portaal. Na oplevering contacteert u de helpdesk om deze subscriptie 
te voorzien van de ClearMedia back-uptools. 
Vanaf nu kan u subscripties bestellen voor uw klanten.

Vervolgens kan u deze voorzien van een back-upvault op basis van 
scripts aangeleverd in uw eigen subscriptie, of via onze helpdesk.  
Zodra deze back-upvault opgeleverd is, beschikt u over de nodige 
scripts om de back-upagent (geautomatiseerd) uit te rollen op de 
endpoints.
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Waarom Azure Backup 

• Pay-as-you-use

• Eenvoudig te installeren/restoren

• Beveiliging tegen ransomware

• Flexibele oplossing

•	 Controle	op	de	procedure	mét	notificatie

• Maandelijks opzegbaar

• Handige prijscalculator

• Keuze uit 1 of 2 datacenters

•	 ISO	27001	Certified

• SSL-beveiligde datatransmissie

Ondersteuning
Mocht u problemen ondervinden met de installatie van Azure 
Backup (installatie-configuratie-aanpassing van de scripting), kan 
u steeds rekenen op een team van engineers die alle werkdagen ter 
beschikking staan (betalend).
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