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Uw data is meer waard dan u denkt!

Elke dag automatisch een backup maken loont. Stelt 
u zich voor dat u uw data van de afgelopen week 
verliest en u een week geleden voor het laatst een 
backup hebt gemaakt. Wanneer u dit werk inhaalt met 
6 personeelsleden maal 30 euro per uur, 8 uur per dag 
en 5 werkdagen in de week kost dit u € 7200,- en dit 
komt bovenop uw dagelijkse werkzaamheden. 

Online Backup is voordelig, bespaart tijd en geeft de 
zekerheid van een up-to-date backup.

Uw bedrijfsdata is van levensbelang voor uw onderneming. 

Mindtime Backup neemt alle zorgen voor u weg omtrent uw 
backup. Met Mindtime Backup hebt u 24 uur per dag toegang 
tot uw bedrijfskritische data. Het terughalen (restoren) van uw 
bedrijfskritische ge gevens verloopt online via de Mindtime 
Backup software of via de website www.mindtimebackup.nl. 
Voor nood gevallen kunt u restoren via onze koeriersdienst. 

Voordelen Mindtime Backup
 - Automatische dagelijkse backup
 - Geen handmatige handelingen
 - Dagelijkse e-mailrapportage
 - Besparing op investeringen in hardware,  

software en personeel
 - Gratis proefaccount
 - Koeriersdienst voor aanleveren eerste backup
 - Data restoren via software, website of koerier
 - MS Exchange Mail Level ondersteuning
 - In-File Delta; enkel de wijzigingen in bestanden  

worden verzonden, bijv. in Outlook PST-bestanden
 - Ondersteuning Open Files & System-State
 - Oudere versies van uw documenten herstellen
 - Continue data beveiliging; de backup start  

wanneer uw bestand verandert 
 - Zowel PC Backup als Pro Backup

De technologie 
Doordat dagelijks slechts een gering deel van uw bestanden 
verandert, is het niet nodig om elke dag een volledige backup 
te maken. De Mindtime Backup software controleert welke 
gedeeltes van bestanden gewijzigd zijn. Nadat ze gecompri-
meerd en versleuteld zijn, worden de wijzigingen verstuurd en  
op de backupservers opgeslagen.

MS Exchange Mail Level Backup 
De Mindtime Backup software biedt de mogelijkheid tot Brick 
Level Backup (ook wel Mail Level Backup). Dit houdt in dat 
u individuele gebruikers, mappen, agenda’s of e-mails kunt 
selecteren om te backuppen of om te restoren. Zo hoeft u niet 
een hele mailserver te herstellen maar kunt u gewoon die ene 
belangrijke e-mail terughalen.

Backup grote hoeveelheden data 
Doordat de Mindtime Backup software speciale ondersteuning 
biedt voor grote bestanden is het ook voor grafisch ontwer-
pers of architectenbureaus geen enkel probleem om snelle 
backups te maken. De Delta Block Technologie is ook toepas-
baar op zeer grote bestanden. Mindtime Backup software kan 
deze technologie toepassen op zeer grote Exchange en SQL 
databases, tot honderden gigabytes per bestand!

Terug in de tijd
Stel dat u per ongeluk een bestand hebt overschreven. Vanuit 
de browser of software downloadt u uw bestand zoals het 
eruitzag op de gevraagde datum. Selecteer de juiste datum en 
tijd en klik vervolgens op herstellen om het bestand terug te 
halen. Zo kunt u gemakkelijk 5 min tot enkele weken terug in 
de tijd.

‘ We hebben geen 
bandjes of problemen 
met tapedrives meer 
en dat geeft een zeker, 
veilig en opgeruimd 
gevoel’  
SMITH BOESER VAN GRAFHORST NOTARISSEN

‘ Onze ervaring is dat 
ondanks onze grote 
bestanden alles zeer 
soepel gaat en dat de 
gegevens erg makkelijk 
terug te vragen zijn. En 
dát met een normale 
breedbandverbinding’ 
ARCHITECTENBUREAU MORIKO KIRA

2010



TARIEVEN

Net zo belangrijk als de backup zelf is de advisering 
over de backup. Daarom werken wij samen met  
honderden partners die u hierin kunnen voorzien.
De prijs is geheel afhankelijk van de grootte van uw 
backup. Wat dient u wel en niet te selecteren en hoe 
lang wilt u verwijderde bestanden bewaren?

Wilt u weten wat een online backup uw firma kost? 
Neem dan contact met ons op.

EXTRA DIENSTEN

Seedloaddienst
Eerste backup of noodherstel via koerier voor grote 
hoeveelheden data.

MS Exchange Mail Level Backup
Individuele gebruikers, mappen, agenda’s of e-mails 
kunt selecteren om een backup te maken of om te 
herstellen.

VMware / Hyper-V
Zonder problemen en ingewikkelde oplossingen een 
eenvoudige backup van de VM van uw klant maken.

Voor meer informatie of vragen over de tarieven kunt 
u contact opnemen met onze verkoopafdeling: 
T +31 (0)570 56 23 43
E info@mindtimebackup.nl

   PC Backup
Werkt u met één laptop of pc, dan is PC Backup uw ideale 
automatische backupoplossing. Met één klik zijn uw bestan-
den weer hersteld.

   Pro Backup
De online backup voor het hele kantoor, één of meer servers 
en/of pc’s backuppen, standaard backupmodules voor de 
meest gebruikte applicaties zoals Exchange, SQL, MySQL, 
Sharepoint, Lotus Notes, Oracle en VMware.

 
Beveiliging
Mindtime Backup garandeert u de veiligheid van en de exclu-
sieve toegang tot uw bedrijfskritische data. De veiligheid van 
uw bedrijfskritische gegevens is op de volgende manieren 
gewaarborgd door Mindtime Backup:

 - Uw data worden met een 256-bits algoritme versleuteld. 
Hierdoor is het alleen voor de beheerder van de encryptie-
key mogelijk om de data te lezen.

 - Mindtime Backup maakt gebruik van Point to Point SSL 
(= zelfde techniek als bij Internetbankieren) communicatie 
tussen de server en de client.

 - Uw data is bij “Pro Backup” dubbel opgeslagen op twee 
beveiligde Mindtime Backup locaties. 

 - Als gespecialiseerde online backup leverancier voor backup 
systemen met de hoogste veiligheidsnormen, is Mindtime 
Backup en haar backup oplossing ISO 27001 gecertificeerd.

Service Level Agreement
Mindtime Backup werkt altijd met een heldere en eerlijke 
Service Level Agreement. Deze is te allen tijde op te vragen en 
te vinden op www.mindtimebackup.nl. 

Proefaccount 20 GB
Probeer nu geheel vrijblijvend de Mindtime Backup software 
op www.mindtimebackup.nl. Wilt u een groter proefaccount 
account testen? Neem dan gerust contact met ons op.

‘ De online backupdienst 
van Mindtime Backup 
geeft erg veel waar 
voor uw geld. Het is 
goedkoop en erg snel  
en onze beste koop’ 
LAN MAGAZINE - ONLINE BACKUPTEST
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WWW.MINDTIMEBACKUP.NL   
INFO@MINDTIMEBACKUP.NL

T +31 (0) 570 56 23 43
F +31 (0) 570 56 23 53 
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