Maak kennis met de Hybrid
Backend Security Oplossing
van Bechtle

Hoe ga je als organisatie om met de exponentiële
groei van data?

Wat kan de Hybrid Backend Security Oplossing
voor jouw organisatie betekenen?

Organisaties worstelen steeds vaker met het veilig opslaan van

Met deze security oplossing zorgen we ervoor dat het kloppend

data vanuit het oogpunt van compliancy, risk and government. Dat

hart van je organisatie binnen één beheerconsole continue wordt

een solide beveiligingsoplossing noodzakelijk is beschouwen we

beveiligd en beheerd, ongeacht waar jouw IT-omgeving fysiek staat.

als vanzelfsprekend. Geen enkele organisatie zit te wachten op
datalekken, hackersaanvallen, malware of ransomware.

Hoe behoud je inzicht en controle over alle locaties
waar jouw data wordt opgeslagen?

De oplossing van Bechtle is geschikt voor on-premises, private
cloud, public cloud en hybride IT-omgevingen (Microsoft Azure,
Amazone Web Services, Google Cloud).

organisaties ervoor om hun data verspreid op te slaan. Zo mogen

Waarom kiezen voor de Hybrid Back-end Data
Security oplossing van Bechtle?

bepaalde kritische onderdelen van de IT backend omgeving absoluut

- Complete IT backend oplossing

niet naar een public cloud omgeving verhuizen en is het voor

- Security-as-a-Service: volledige ontzorging met advies, inzicht,

bepaalde datastromen juist wél efficiënt om voor een cloudomgeving

beveiliging en implementatie

te kiezen.

- Een flexibel afrekenmodel

Vanuit Bechtle geloven wij in een flexibele hybride vorm waarbij je de
voordelen van elk platform optimaal benut. Dit in één beheerconsole

Omdat elke organisatie uniek is hebben we
verschillende pakketten samengesteld.

die alle datastromen, onafhankelijk van de locatie, inzichtelijk

Uiteraard wordt het pakket dat je kiest afgestemd naar de wensen

maakt en zorgt voor preventie, detectie en protectie van alle

en behoeften van jouw organisatie.

Vanuit compliancy, security, risk and government kiezen veel

beveiligingsrisico’s.
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System Security

v.a. €9,99 per VM per
maand op basis van 1
jarige overeenkomst*

v.a. €29,99 per VM per
maand op basis van 1
jarige overeenkomst*

Operational Maintenance
Implementatie
v.a. €55,99 per VM per
maand op basis van 1
jarige overeenkomst*

*Indicatieve tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde omgeving met minimaal 500 VM‘s
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