Back-up

Binnen de door Axians aangeboden Back-up
& Restore-dienst staat de cloud centraal.
De data wordt veilig opgeslagen in het
Axians Datacenter. Voor extra zekerheid
adviseren wij altijd een tweede kopie van
uw back-up op te slaan. Deze extra kopie
kan op uw locatie worden opgeslagen met
behulp van een local back-up, of op een
tweede Axians-locatie door middel van
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cloud replicatie. Door onze Cloud Services
kunt je IT-voorzieningen op- en afschalen
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downtime. Welke data dit is, verschilt per bedrijf.

Bij Cloud back-up wordt een back-up van uw data
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