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Voorkom harde les met 
makkelijkste cloud back- 
up van jouw Microsoft 365 
onderwijsdata 
Eenvoudige bescherming en snel herstel voor je Office 365 data. 

Microsoft Office 365 bewaart verwijderde gegevens in de prullenmand, maar slechts 

93 dagen lang. En het herstellen van volledige mappen of mailboxen is een moeizaam 

en handmatig proces - en als de gegevens die je nodig hebt missiekritisch zijn, dan 

betekent het dat je kostbare downtime hebt die je je niet kunt veroorloven. 

Cloud-to-Cloud Backup biedt uitgebreide, kosteneffectieve, schaalbare bescherming 

voor je Office 365-gegevens. Het systeem maakt automatisch een back-up van al je 

gegevens van je e-mail, OneDrive voor Bedrijven, SharePoint, groepen en Teams en 

slaat ze op in de Barracuda Cloud Storage. En wanneer tijd van extra belang is, dan is 

het herstellen van wat je nodig hebt in slechts een aantal klikken geregeld. 

 

 
 

Snel en eenvoudig herstel 

Toegang tot, zoeken naar en 

ophalen van je beveiligde Office 

365 data vanaf ieder apparaat met 

een internetverbinding. Zoek naar 

specifieke items, mappen en mailboxen, 

of selecteer ieder item binnen een 

bepaald tijdsbereik, of ieder item dat 

is aangemaakt door een specifieke 

gebruiker. 

Jij bepaalt waar je de geselecteerde 

gegevens wilt herstellen: naar het 

oorspronkelijke gebruikersaccount, naar 

een afzonderlijke locatie of naar een 

ander account dat je opgeeft. 

Ongeëvenaard gebruiksgemak 

Barracuda Cloud Control biedt 

eenvoudig, intuïtief beheer. 

Onbeperkte opslag betekent dat je 

je geen zorgen hoeft te maken of 

extra kosten hebt naarmate je bedrijf 

groeit. Gebruik op rollen gebaseerd 

toegangsbeheer om vast te stellen 

wie wat kan doen. Krijg inzicht in alle 

aspecten van back-up- en opslagstatus 

en stel e-mailmeldingen in voor 

urgente gebeurtenissen. 

State-of-the-art beveiliging 

128-bit SSL-encryptie beschermt je 

data tijdens transport en backup 

data in rust wordt beschermd 

met een 256-bit AES-codering. 

Barracuda Cloud Storage is 

SSAE Type II-gecertificeerd en 

ondergaat regelmatig audits van 

derden. Tweestapsauthenticatie, 

IP-adresinlogbeperkingen en op 

rollen gebaseerde toegangscontrole 

dragen allemaal bij aan een nog 

betere veiligheid. 
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Automatic 

daily backup 

 

 

On-demand recovery 

 

Eigenschappen 
 

Back-up 

• Bescherm Exchange Online, OneDrive voor 

Bedrijven, SharePoint Online, Groups en Teams 

• Aanpasbaar back-upschema 

• On-demand back-ups maken op ieder gewenst 

moment 

• 128-bits AES-encryptie tijdens verzending en 

256-bits encryptie in rust 

• Instellen zonder gedoe 

• Volledige Software-as-a-Service-oplossing - 

geen hardware of software om te beheren 

• Eenvoudig in te stellen en te gebruiken – geen 

installatie nodig 

• Op rollen gebaseerd gebruikersbeheer: 

bepaal wie een back-up van gegevens 

kan maken, herstellen of bekijken 

• Op gebruikers gebaseerde licenties: bescherm 

je omgeving terwijl je bedrijf groeit 

• Onbeperkte opslag en onbeperkt bewaren - 

bewaar al je gegevens zo lang als dat nodig is 

• Beschikbaar in meerdere geolocaties wereldwijd 

- sla gegevens op in de regio die het beste werkt 

Flexibel herstel 

• Point-in-time herstel 

• Cross-user herstel: items herstellen naar 

verschillende gebruikers 

• Herstel van greviseerde bestanden: herstel 

specifieke bestandrevisies indien nodig 

• Direct vanaf overal downloaden 

Gedetailleerde rapporten 

• Gedetailleerde rapporten op itemniveau voor 

back-ups en herstel 

• Auditlogboekrapportage voor alle acties binnen 

je account 

• Configureerbare e-mailmelding: controleer je 

account via aanpasbare e-mailrapporten 
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