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Wees hackers te slim af met
100% datagarantie
Een recente kopie van al je data altijd beschikbaar
Cyberattacks staan bij het World Economic Forum in de top 3 van grootste
bedreigingen voor de veiligheid van de mensheid.1 Ben jij hier al op voorbereid?
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Organisaties wapenen zich met antivirussoftware en firewalls maar zijn toch niet veilig doordat hackers
steeds slimmere manieren bedenken om netwerken binnen te dringen via de zwakste schakel.
Volgens Gartner is momenteel bij 85% van alle datalekken een menselijke fout de oorzaak.5
Het is dus niet langer de vraag of je wordt getroffen maar wanneer. In het ergste geval zit je met een
financiële strop en zit er niets anders op dan systemen en data opnieuw op te bouwen. Of toch niet?
Er is een veilige weg naar herstel: met de 100% datagarantie van Bluetron Data Services.
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https://www.gartner.com/en/doc/3-steps-to-stop-employees-taking-cyber-bait

De route bestaat uit drie stappen en begint bij ons.
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Wij bewaren een eerste kopie
van al je data op tape.

Een tweede kopie brengen
we onder bij een locatie
van Fujifilm.

Een derde kopie brengen we
naar een bunker zonder
internetverbinding.

Bluetron 100% Data Garantie heeft echte airgaps. Maar er is meer:
Patent

We scannen alle data steeds

Waarom tape?

op de laatste virussen:

• Zorgt voor echte airgaps;

√ bij inname,

• Hoge schrijfsnelheid;

√ na inname,
√ en voor teruggave.

• Lang te bewaren
(minstens dertig jaar);

Zo weet je zeker dat je altijd
veilig kunt herstellen. Een 100%
geruststellende gedachte.

• Lage kosten per TB;
• 60% Energiebesparing.

De plussen op een rij:

100%

Drie kopieën

Controle over je data

datagarantie.

op drie locaties.

via een webportaal.

Geen extra investering nodig

Gebruiks- en prijsvriendelijke,

Ondersteund door

in eigen back-upsoftware,

merkonafhankelijke oplossing

Fuji en IBM.

hardware of datafaciliteiten.

door gebruik open standaarden.

Met Bluetron ben je een veel minder aantrekkelijk doelwit voor
hackers. Lig niet meer wakker van cybercrime. Heb de zekerheid dat
jouw data altijd optimaal gescand terugkomt.

Meer weten over onze aanpak?
Kijk op Bluetron-dataservices.nl of neem
contact op met Rene van de Meiracker.

