
One Datto: Geïntegreerde 
oplossingen die omzet genereren
Tijd is zeker geld in de IT-dienstverlening. Daarom streven 
succesvolle managed service providers (MSP’s) ernaar om 
efficiëntie te creëren die de omzet verhoogt. Bij Datto begrijpen we 
het belang van efficiëntie voor MSP’s zoals u. Daarom verbeteren 
we onze producten voortdurend om complexiteit te elimineren, 
werkstromen te versnellen en de efficiëntie van MSP’s te verhogen. 
Efficiëntie zorgt voor omzetgroei. 

Het standaardiseren van uw technologiestack met Datto bespaart 
tijd en verhoogt de productiviteit. Dit vertaalt zich direct in 
omzetgroei en winststijging. Hoe? Door de toegenomen efficiëntie 
kunt u meer klanten bedienen zonder extra personeel, waardoor u 
de marges vergroot. 

Best-in-class producten, geïntegreerd platform
Datto levert de beste BCDR-, SaaS-beschermings-, netwerk-, RMM- en PSA-
oplossingen die speciaal voor MSP’s zijn ontworpen. Met de producten van 
Datto kunt u een praktijk in managed services opbouwen die omzet en groei 
genereert, de dienstverlening optimaliseert en efficiëntie creëert binnen uw 
hele bedrijf.

Integratie tussen producten verhoogt de efficiëntie van MSP’s door 
het aantal benodigde stappen om taken te voltooien te verminderen. 
Een geïntegreerd platform neemt complexiteit weg, maakt snel en 
efficiënt herstel van systemen en gegevens mogelijk en helpt u een 
fantastische service te leveren aan uw klanten.
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Gestroomlijnd herstel
Herstel na ransomware is een use case die de waarde van integratie illustreert. 
Ransomware is ontworpen om zich te verspreiden over netwerken en gegevens te 
infecteren over meerdere systemen en SaaS-platforms. Als gevolg daarvan kan het 
herstel na een ransomwareaanval complex en tijdrovend zijn, vooral bij gebruik van 
uiteenlopende producten van verschillende leveranciers. Het kan ook kostbaar zijn. 
Volgens het State of the Channel Ransomware Report van Datto was het gemiddelde 
losgeld dat bedrijven betaalden $ 5.900, en waren de gemiddelde kosten van stilstand na 
een aanval $ 141.000.

Datto’s geïntegreerde platform stelt u in staat om naadloos te navigeren tussen 
producten, waardoor het herstelproces wordt vereenvoudigd en versneld:

PSA + RMM

• Bouw een oplossingschecklist met Autotask PSA
• Diagnostiseer het probleem met Datto RMM 

RMM + Networking

• Stel de omvang van de infectie vast met Datto RMM
• Isoleer geïnfecteerde systemen met Datto Networking

Geünificeerde continuïteit

• Virtualiseer en herstel servers met Datto Continuity 
• Herstel SaaS-gegevens met Datto SaaS Protection
• Herstel eindpuntgegevens met Cloud Continuity voor pc’s of File Protection

Het geïntegreerde productenpakket van Datto wordt gedekt door 24x7x365 
ondersteuning van één enkele leverancier en biedt gemoedsrust voor u en de bedrijven 
die u bedient.

Met Datto kunt u de complexiteit verminderen, efficiëntie creëren, omzet genereren en 
vooral erop vertrouwen dat u klanten kunt helpen wanneer ze u het meest nodig hebben.

Dat is de kracht van One Datto.
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