Wat is de YOO BACKUP BOX?
De YOO BACKUP BOX is een veelzijdige multiplatform back-upoplossing die autonoom
functioneert voor het beveiligen van uw IT-omgeving. De verschillende functionaliteiten,
de prestaties en de hoge weerstand maken van dit gamma het meest complete en
meest veilige systeem op de markt. Het scant, codeert en comprimeert alle gegevens
van de servers, van vaste en mobiele werkplekken alsook tablets en smartphones zelfs als deze niet verbonden zijn met het netwerk van het bedrijf.

COMPLETE BACK-UP

•

Al uw computergegevens worden opgeslagen: servers, desktops, laptops,
scanners en mobiele toestellen (tablets, smartphones).

GEGARANDEERDE INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

•

Compressie en encryptie van de bewaarde data (AES256)

SNEL OPNIEUW OPERATIONEEL

•
•
•

Directe toegang tot lokaal bewaarde data, niet afhankelijk van internetdebiet
Onmiddellijk en autonoom herstel van gegevens zonder volumelimiet, 24/24 &
7/7
Back-up van een system image en herstel van alle NTFS rechten

GEGARANDEERDE RESTORE

•

Met of zonder internettoegang, vanuit de YOO BACKUP BOX of beveiligde backup centers.

GEÏNTEGREERDE PREVENTIETOOLS

•

Automatische inventaris en overzicht van machinepark en software, monitoring
van de staat van harde schijven in werkstations, automatische
waarschuwingssignalen bij slechte werking en gedecteerde risico's.

Zonder computer gegevens valt een bedrijf stil.
De YOO BACKUP BOX staat voor een nieuwe generatie van back-upsystemen en is
uniek op de markt. Deze oplossing combineert de performantie van backupsoftware met
een waterdichte en vuurvaste kluis. Ze vervangt elk type van back-upoplossing en biedt
gebruikers zowel een maximale beveiliging van hun gegevens als een uniek
gebruiksgemak.

Wat als morgen uw systeem crasht of wat als u het slachtoffer bent van
cybercriminaliteit?
Een menselijke fout, beschadigde harde schijven, een computervirus,... zijn risico’s
waarmee elk bedrijf al mee te maken heeft gehad. De enige zekerheid tegen dergelijke
risico’s is regelmatig een back-up te nemen, daarom is het belangrijk om over een
betrouwbare back-upoplossing te beschikken. Hieronder vindt u alvast enkele cijfers
waarom ze een echte noodzaak zijn.
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