
Datto SaaS Protection 
Beschermen van remote medewerkers van 
Microsoft 365 en Google Workspace tegen 
clouddowntime en gegevensverlies

Microsoft 365- en Google Workspace-gegevens 
worden niet automatisch beschermd

Als u Microsoft 365 of Google Workspace instelt bij klanten, 
vergeet dan niet dat SaaS-gegevens niet immuun zijn voor 
permanent gegevensverlies. Zowel Microsoft als Google 
geven geen garanties voor het herstellen van onbedoeld of 
kwaadwillig verwijderde gegevens of bij een ransomware-
aanval buitgemaakte versleutelde cloudgegevens. 
Aangezien wereldwijd veel mensen vanuit huis werken, zijn 
cloudgegevens meer dan ooit in gevaar.

Downtime komt voor - Zelfs bij Microsoft 
en Google

Datto SaaS Protection biedt een eenvoudige manier om 
Microsoft- en Google Workspace-bestanden te exporteren om 
de "offline" productiviteit te garanderen. Datto SaaS Protection 
biedt volledige controle met de mogelijkheid om gegevens 
te exporteren van een specifiek 'point-in-time' voordat 
het gegevensverlies zich voordeed. Ook biedt Datto SaaS 
Protection de optie om de volledige accounts of specifieke 
items te exporteren in standaard bestandsformaten.

De noodzaak om externe medewerkers snel in staat te stellen productief te kunnen samenwerken, zorgt voor 
een sterke toename van de implementatie van Microsoft 365 (voorheen Office 365) en Google Workspace 
(voorheen G Suite). In vier maanden tijd is Microsoft Teams met 894%[1]gegroeid, waarmee ze Zoom 
voorbijstreven. Microsoft Teams heeft nu 75 miljoen actieve gebruikers per dag. In iets meer dan een maand zijn 
er maar liefst 31 miljoen gebruikers bijgekomen vanwege de wereldwijde overstap naar thuiswerken. Gezien 
het model van gedeelde verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming en de gevolgen van een uitval voor 
Microsoft Teams is het cruciaal dat Teams beschermd wordt. 

De snelheid en omvang waarmee MSP's (Managed Service Providers) de overstap hebben moeten maken naar 
klanten in een thuiswerkscenario betekent veel nieuwe uitdagingen. Als het gaat om de bescherming van 
cloudgegevens, moeten MSP's de bedrijfscontinuïteit, compliance en beveiligingseisen van de klant garanderen. 
Deze gaan veel verder dan de beperkte native recovery-mogelijkheden van Microsoft 365 en Google Workspace. 
Datto SaaS Protection kan helpen.

$ 8.000 $ 700.000

Gegevensherstel 
kan gemiddeld

18,5 uur
duren

Kleine bedrijven Grote ondernemingen

De kosten van 1 uur downtime*

*Inclusief juridische kosten, verlies van kansen, productiviteitsverlies, 
cybersecurity-problemen en reputatieschade

Bron: www.athensmicro.com/2019/02/potential-cost-data-loss-company/



Hoofdkantoor 
Datto, Inc.
101 Merritt 7 
Norwalk, CT 06851
Verenigde Staten
partners@datto.com
www.datto.com
+1 888.294.6312 

Wereldwijde kantoren
VS: +1 888.294.6312
Canada: +1 877.811.0577
EMEA: +44 (0) 118 402 9606
Australië: +61 (02) 9696 8190 
Singapore: +65-31586291 

    
    
    
    
 

   

©2020 Datto Inc. Alle rechten 

voorbehouden.

Van kracht per oktober 2020

Verklein het bedrijfsrisico met Datto SaaS Protection

Een onafhankelijke back-up, gescheiden van de SaaS-applicatie zelf, is noodzakelijk om de meest voorkomende 
valkuilen van gegevensverlies te vermijden. Datto SaaS Protection biedt eenvoudige, geautomatiseerde back-
ups - drie keer per dag - naar de Private Datto Cloud. Datto SaaS Protection biedt volledige controle met de 
mogelijkheid om gegevens te exporteren van een specifiek 'point-in-time' voordat het gegevensverlies zich 
voordeed. Ook biedt Datto SaaS Protection de optie om de volledige accounts of specifieke items te exporteren in 
standaard bestandsformaten.

Simpel, geautomatiseerd én veilig Uitgebreide ondersteuning

• Automatische back-up naar de Datto Cloud

• 'Point-in-time'-herstel en -export

• Onbeperkte opslag

• Oneindige retentie

• Gemakkelijke introductie

• 24/7-ondersteuning

Microsoft 365 

• Exchange

• OneDrive

• SharePoint

• Teams

• Bookings

Google Workspace

• Gmail

• Calendar

• Contacts

• Gedeelde Drives

Bij Datto zijn we 100% toegewijd aan Managed Service Providers. We willen er zeker van zijn dat u over de 
noodzakelijke tools en middelen beschikt om uw klanten op de been te houden, ongeacht vanuit waar zij 
werken. Datto SaaS Protection zorgt ervoor dat klanten die in SaaS-applicaties werken, gegevensverlies en 
downtime tot een minimum kunnen beperken, waardoor zij zowel tijd als geld besparen. Lees meer over hoe 
Datto SaaS Protection uw klanten kan helpen om gegevens te bewaren en te herstellen wanneer ze deze het 
hardst nodig hebben.

[1] https://www.computerweekly.com/news/252485100/Microsoft-Teams-usage-growth-surpasses-Zoom

https://www.datto.com/uk/continuity/saas-protection?utm_campaign=saas-protect-remote-workers-from-O365-and-gsuite-cloud-data-loss&utm_medium=Content&utm_source=196

