
100% Data Guarantie proces 

    

Onboarding & datatransfer @ klant 

Bluetron brengt uw datalandschap 

volledig in beeld en bepaalt samen met 

u de beste strategie voor uw organisa-

tie. 

Wanneer u uw doelen heeft bepaald, 

beoordelen we de kwaliteit en kwantiteit 

van de data. Daarna verzamelt en 

verstuurt onze data mover-applicatie 

alle gegevens. 

Gegevensoverdracht is: 

1. Eenvoudig incrementeel via 

beveiligde internetverbinding. 

2. Beveiligd door SSH/SHA 256 bit en-

cryptie en speciale firewalls (best 

mogelijke bescherming). 

Data-opslag en scan @ Bluetron 

Bluetron slaat alle verzamelde data op 

zijn eigen moderne serveromgeving op 

en voert continue volledige datascans 

uit volgens de laatste virusdefinities 

(=GEPATENTEERD). 

Alle gegevens worden: 

3. Overgedragen en opgeslagen naar 

de Object Archive-serveropslag. 

4. Continu gescand met de nieuwste 

virusdefinities: 

• in- en uitgaand, 

• nieuwe en reeds opgeslagen 

incrementals. 

3. Na controle op volledigheid overge-

bracht en opgeslagen op tape 

(tapeset 1). 

4. Verwijderd op serveropslag. 

5. Overgeplaatst naar tweede locatie @ 

Bluetron/Fujifilm (GER). 

Opslag & archief @ Bluetron/Fujifilm 

Bluetron/Fujifilm (D) ontvangt en be-

waart alle data op 2 tape-sets. Na een 

volledigheidsscan van de gegevens 

worden de banden offline gehaald. 

2 Tapesets (van de 3, tapeset 1 is bij 

Bluetron NL): 

1. Tapeset 2 wordt gemaakt en blijft in 

een geïsoleerde omgeving zonder 

dataverbindingen (air gap 1). 

2. Tapeset 3 wordt gemaakt en getrans-

porteerd voor opslag in een bunker 

zonder dataverbindingen, (air gap 2), 

voor disaster recovery. 

Data opvragen door klant 

Het herstellen van uw data is eenvoudig 

met ons beveiligde webportaal. Voordat 

uw data wordt hersteld, worden incre-

mentele back-ups regelmatig gescand 

volgens de nieuwste virusdefinities. Ook 

scannen wij uw data tijdens opslag om 

te voorkomen dat slapende virussen 

weer actief worden (=GEPATENTEERD). 

1. Log in op het webportaal. 

2. Zoek naar uw bestanden. 

3. Bestel het terugroepen van het 

bestand. 

4. De bestelling wordt per e-mail 

bevestigd en u heeft nu toegang tot 

de Object Archive-server @ Bluetron. 

5. Toegang tot de server. 

6. Download de gegevens. 

Ga voor meer informatie en/of een demo-aanvraag naar: www.bluetron-dataservices.nl & 


