
Datto Continuity voor Microsoft Azure is een uitgebreide business continuity and disaster recovery (BCDR)-oplossing die exclusief 
is gebouwd voor managed service providers (MSP’s). Het biedt bescherming op maat en gestroomlijnd herstel voor kritieke 
bedrijfsinfrastructuur in Microsoft Azure.

Datto Continuity  
voor Microsoft Azure
Een uitgebreide continuïteitsoplossing voor  
het beschermen van Microsoft Azure-werklasten

De uitdagingen van cloudadoptie
De acceptatie van de openbare cloud versnelt, met een toenemend 
aantal organisaties die werklasten naar Azure verplaatsen om de 
wendbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid te vergroten. Wanneer 
u echter Infrastructure-as-a-Service (IaaS) gebruikt, zijn werklasten 
niet per se beschermd. Microsoft beschrijft het met Azure gedeelde 
verantwoordelijkheidsmodel als volgt:

•  De cloudprovider (zoals Azure) zorgt voor de beveiliging van 
de fysieke hosts, het netwerk en de datacenters.

•  De klant blijft verantwoordelijk voor de bescherming van al 
het andere: applicaties, data, endpoints, enzovoort.

Daarom is het van cruciaal belang om een bedrijfscontinuïteitsplan 
op te stellen met veel beschermingslagen. Daarbij komen MSP’s 
voor een aantal uitdagingen te staan.

Kwetsbaarheid van een enkele cloud
Wanneer u werklasten beveiligt met een systeemeigen Azure-
service of een oplossing van derden die wordt gehost in Azure, 
vertrouwt u op één enkele cloudprovider, waardoor u vatbaar bent 
voor uitval van de openbare cloud en single points of failure.

Complexe facturering
Het kan moeilijk zijn om marge op te bouwen met cloudgebaseerde 
bedrijfscontinuïteitsoplossingen, aangezien de OpEx-aard van de 
cloud de uitgaven moeilijk voorspelbaar maakt. Bovendien moet 
u rekening houden met servicekosten en andere onverwachte 
kosten, zoals kosten voor uitgaand verkeer en overhead voor 
ondersteuning.

Moeite met beheren in verschillende omgevingen
Als MSP moet u in staat zijn om resources in omgevingen en clients 
eenvoudig te bewaken en tegelijkertijd de beveiliging consequent 
af te dwingen. Als u een andere oplossing in de cloud gebruikt dan 
voor servers op locatie, SaaS-apps of eindpuntapparaten, kunt u 
extra complexiteit ervaren.

Datto Continuity for Microsoft Azure

Datto Continuity voor Microsoft Azure is een eenvoudige, veilige 
en betrouwbare bedrijfscontinuïteitsoplossing die meerdere 
beschermingslagen voor kritieke bedrijfsinfrastructuur mogelijk 
maakt. Met vereenvoudigde prijzen gemaakt voor het genereren 
van marges voor MSP’s, multi-cloudreplicatie en toegang tot 

technische experts van Datto kunnen MSP’s zorgen voor uitgebreide 
bescherming, beheer en herstel voor de werklasten van hun klanten 
in Azure.

Beste technologie in haar klasse
Datto Continuity voor Microsoft Azure biedt MSP’s een premium 
oplossing voor business continuity and disaster recovery (BCDR) 
voor de kritieke werklasten die zich in Microsoft Azure bevinden, 
gebouwd op SIRIS-technologie die een vlaggenschip is.

•  Een gerust gevoel: Elimineer single-cloudrisico’s met 
replicatie per uur naar de veilige, betrouwbare Datto Cloud.

•  Optimale RTO/RPO: Bied optimale prestaties met 
hersteltijddoelstelling (recovery time objective, RTO) 
en herstelpuntdoelstelling van één uur (recovery point 
objective, RPO) met intra-day back-ups en een eenvoudig 
herstelproces in vier stappen.

•  Consistente beveiliging: Beheer beveiligingen voor zowel op 
locatie werklasten als Azure VM-werklasten vanuit één portal.

Eenvoudige, vaste prijzen
Voorkom het gedoe en de verwarring bij het berekenen van 
uitgaande kosten en complexe facturering door meerdere 
leveranciers. Datto biedt een oplossing met één offerte, waarmee 
MSP’s een gezonde verkoopmarge kunnen behalen. 

•  Voorspelbare, eenvoudige prijzen: Datto maakt het 
gemakkelijk om cloudkosten te voorspellen met forfaitaire 
prijzen – omarm multi-cloudback-ups met $ 0 kosten voor 
uitgaand verkeer en elimineer de noodzaak om Azure-
kosten in te schatten.

•  Totale eigendomskosten (Total cost of ownership, TCO): 
Voorspel eenvoudig de TCO van bedrijfscontinuïteit in de 
cloud met één gemakkelijk te begrijpen factuur die alle 
bijbehorende kosten dekt.

•  Geen uitgaande kosten: Door lokaal redundante back-ups 
aan te bieden en vervolgens gegevens te repliceren naar de 
Datto Cloud, kunt u uitgaande kosten helemaal vermijden.

•  Ontworpen voor groei: Pas beveiligingen aan, verhoog de 
marge en schaal bedrijfsgroei met een flexibele, kant-en-
klare oplossing.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility


Speciaal gebouwd voor MSP’s
Denk verder dan standaard back-up en herstel. U kunt erop rekenen 
dat de back-ups van uw klanten correct zijn geïnitialiseerd en 
makkelijk kunnen worden hersteld.

•  Gepatenteerde technologie: Eenvoudige, veilige en 
betrouwbare technologie voor bedrijfscontinuïteit die is 
ontwikkeld om hetzelfde prestatieniveau te bieden voor 
bescherming die MSP’s vertrouwen met Datto’s op locatie 
SIRIS-oplossingen.

•  Efficiënt beheer: Bescherm de Azure VM-werklasten van 
uw klanten met een klik op een paar knoppen en beheer 
efficiënt het bewaren van klantgegevens, licenties en 
kosten van één enkele leverancier. 

•  Intuïtieve implementatie: Aangeboden met een onboarding-
proces in drie stappen, kunnen teamleden die bekend zijn 
met Datto een Cloud SIRIS in slechts vijf minuten implementeren.

•  Gestroomlijnd herstel: Herstel snel werklasten met een 
eenvoudig proces van vier stappen, allemaal beheerd via 
een enkele, intuïtieve interface.

•  Snel bestandsherstel: Herstel bestanden in seconden 
-- zonder de hele schijf te herstellen -- via een eenvoudig 
proces in drie stappen. Herstel meerdere bestanden en 
mappen tegelijk.

Hoe het werkt
Datto Continuity voor Microsoft Azure maakt een back-up van de 
VM’s van uw klanten naar de Cloud SIRIS die zich in een Azure-
tenant van Datto bevindt. Elk uur wordt van die gegevens een back-
up gemaakt naar de Datto Cloud voor een extra beschermingslaag.

Datto Cloud
De Datto Cloud is een speciaal gebouwd platform voor cloudback-
up en herstel. De onveranderlijke architectuur zet de standaard 
voor een veilige cloudinfrastructuur met functies zoals Cloud 
Deletion Defense.

•  Aanwezigheid in meerdere regio’s om u te helpen 
geografisch redundante back-ups te ondersteunen

•  Consistente configuratie voor u om client-pc’s, SaaS-apps 
en servers te beschermen

•  Cloudbescherming tegen verwijdering voor bescherming 
tegen ransomware, waardoor toegang tot verwijderde 
cloud-snapshots mogelijk wordt wanneer een agent per 
ongeluk of kwaadwillig wordt verwijderd

•  Virtualisatie naar Datto Cloud binnen enkele minuten 
wanneer u werklasten buiten Azure moet herstellen.

Bescherming van bedrijfsgegevens, waar deze zich ook bevinden
Datto Unified Continuity geeft MSP’s de uitgebreide tools die nodig zijn om de bestanden en applicaties van hun klanten te beschermen, 
of ze nu op lokale servers, SaaS-applicaties, computers van eindgebruikers of de cloud zijn opgeslagen. Datto biedt oplossingen voor 
gegevensbescherming die speciaal zijn gebouwd voor MSP’s en die betrouwbaar zijn, ongeacht de grootte of infrastructuur. Met een 
breed scala aan herstelopties voor verschillende herstelscenario’s, biedt Datto Unified Continuity MSP’s en de klanten gemoedsrust, in de 
wetenschap dat kritieke bedrijfsgegevens binnen enkele seconden kunnen worden hersteld en de normale bedrijfsvoering kan worden 
voortgezet in het geval van een ramp of gegevensverlies.
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Datto Continuity voor Microsoft Azure maakt een back-up van de VM’s van uw klanten naar de Cloud SIRIS die zich in een Azure-tenant van 
Datto bevindt. Elk uur wordt er van die gegevens een back-up gemaakt naar de Cloud SIRIS voor een extra beschermingslaag.


