Uw bedrijf snel
weer in de lucht
na een calamiteit
Uw bedrijfsvoering eenvoudig beschermd tegen
calamiteiten dankzij Disaster Recovery as a Service
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De eerste stap naar Disaster Recovery: makkelijk en betaalbaar met cloud back-up
1

Een foutloze back-up;

2

Uw back-up op een aparte locatie in een veilig Nederlands datacenter;

3

Gemakkelijk te gebruiken met één druk op de knop;

4

Een hoogwaardige oplossing tegen een vast maandelijks bedrag.

Uw back-up bestanden worden in een Nederlands datacenter opgeslagen,
verzekerd van Nederlandse wet- en regelgeving. Uw back-up bestanden zijn hier
niet alleen fysiek maar ook softwarematig sterk beveiligd door middel van endto-end versleuteling.

Bij ongeplande downtime
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Phylax ICT - het betere werken. Waar andere ICT-partners ontzorgen, doet Phylax
meer. Wij zorgen ervoor dat u beter kunt werken: productief, veilig en betrouwbaar.
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