VCD INFRA SOLUTIONS

VCD Infra Solutions
VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid
portfolio aan diensten en producten. Zo voorzien onze specialisten
u graag van advies en voeren wij projecten uit op het gebied van netwerken,
servers en storage, virtualisatie en applicatiebeschikbaarheid. Tevens bieden
wij de mogelijkheid om het Beheer en Support op uw ICT Infrastructuur
geheel of gedeeltelijk door ons uit te laten voeren. Dit kan zowel bij u
on-site als remote worden uitgevoerd tot aan complete uitbesteding van uw
eigen ICT Infrastructuur. Daaraan gerelateerd levert VCD Infra Solutions ook
diverse producten (hard- en software) en is er de beschikking over meerdere
modern geoutilleerde datacenters.
Als partner werken wij nauw samen met o.a. HP, VMware, Citrix, RES Software,
Oracle en Microsoft.
Onze focus ligt op een lange termijn relatie met onze klanten, waarbij
zowel projectmatig als volcontinue diensten kunnen worden geleverd.
We investeren in de relatie met onze klanten, in de toekomst middels
ontwikkeling van ons portfolio en in de kennis van onze mensen.
Contact?
Mail naar cbd@vcd.nl, kijk op www.vcd.nl of bel:
Groningen (050) 597 55 00, Eindhoven (040) 262 54 44

Partners: Citrix • HP • Microsoft • RES Software • VMware

Secure

ONL INE BACK U P

O N LI N E BAC K U P

O N LIN E BAC KUP

Zorgeloos uw data veilig

toegang. Rapportages ontvangt u via e-mail

Exchange, Sharepoint, SQL, Oracle en

zodat u altijd op de hoogte blijft.

bestandssystemen. Virtuele servers op

Wisselen van tapes is verleden tijd!
Wilt u zorgeloos uw kostbare digitale

basis van VMware kunnen volledig worden

Zelfservice

bedrijfsinformatie veiligstellen? VCD Infra

veiliggesteld. Op de server(s) wordt een
cliënt geïnstalleerd, de installatie hiervan is

Solutions biedt de mogelijkheid uw

U beschikt op ieder moment over uw

eenvoudig. Uiteraard kunnen wij u met de

dataveiligheid te vergroten met de Online

veiliggestelde data. Via het internet kunt u

installatie ondersteunen.

Backup dienst. Uw digitale

zelf eenvoudig bestanden, een applicatie of

bedrijfsinformatie wordt via een beveiligde

een virtuele server herstellen.

Voordelen

Wat krijgt u?

• Uw bedrijfsinformatie optimaal beveiligd

internetverbinding opgeslagen in het
datacenter van VCD Infra Solutions.
Met Online Backup is uw data optimaal

• Altijd en overal toegang tot uw gegevens

beschermd en is het wisselen van tapes

U bepaalt zelf welke (en daarmee hoeveel)

• U bepaalt zelf wat veiliggesteld wordt

een activiteit uit het verleden!

data u veiligstelt. Per gigabyte berekent

• Zelf data herstellen

VCD Infra Solutions een vaste prijs per

• Eenvoudig in gebruik

Volledig

maand. Data wordt gecomprimeerd en u
krijgt standaard 21 dagen retentie. Dit

Ervaar het zelf

U bepaalt zelf welke data u veiligstelt.

betekent dat ieder bestand tot 21 dagen

Online Backup biedt de mogelijkheid uw

in iedere versie is te herstellen. Langere

U kunt een demo account aanvragen voor

data per bestand, per applicatie of zelfs per

retentie en archivering is op aanvraag

de Online Backup dienst en deze 21 dagen

volledige virtuele server veilig te stellen.

uiteraard mogelijk.

gratis proberen. Vraag uw demo account

Het is mogelijk de gehele omgeving te
beschermen zodat u na een eventuele

aan via cbd@vcd.nl.

Ondersteuning

calamiteit weer snel beschikt over uw
bedrijfsinformatie. De informatie wordt

Online Backup biedt u de mogelijkheid

versleuteld opgeslagen, alleen u heeft

back-ups te maken van bijvoorbeeld

