
 
 
 
 
 

 
 

Al uw data veilig opgeslagen met de Sirrus back-up 
Microsoft is verantwoordelijk dat als er een server uitvalt, er geen data verloren gaat. Maar wat als je nu zelf een belangrijke mail of 
bestand weggooit? Standaard zijn e-mails tot 14 dagen terug te halen buiten de prullenbakfunctionaliteit om en documenten 93 
dagen. Je hebt dus even de tijd om er achter te komen of je data kwijt bent. Is dat afdoende? Dan hoef je geen verdere actie te 
ondernemen op dit vlak. 
 
Waar ook over nagedacht moet worden is de vraag: “wat als ik 
data terug moet halen omdat mijn gegevens corrupt zijn 
geraakt?”. Bestanden die in OneDrive, Teams of SharePoint 
staan opgeslagen hebben automatisch een versiehistorie. Je 
kunt dus terug naar de versie van bijvoorbeeld vorige week. 
Dat werkt prima voor een enkel bestand. Maar wat als door 
bijvoorbeeld een ransomwarevirus al je bestanden zijn 
geraakt? Is het dan mogelijk om 100.000 bestanden terug in 
de tijd te zetten? Dit is haast onmogelijk. Bij elk bestand 
moeten namelijk een aantal stappen genomen worden. Per 
bestand dus circa 5 handelingen. Kortom, het terugzetten van 
alle data bij een calamiteit gaat heel veel tijd (en geld) kosten. 
Dat is niet handig voor de bedrijfscontinuïteit. Een aanvullende 
back-up oplossing buiten de Microsoft Cloud is hierin de 
oplossing. Daarmee kun je met een enkele stap alle data 
terugzetten. 

 

 
 
Wat adviseert Microsoft zelf? In de voorwaarden van Microsoft 
staat in paragraaf 6b de volgende passage: “We raden aan dat 
u regelmatig een back-up maakt van Uw Inhoud en de 
Gegevens die u opslaat in de Diensten of opslaat door middel 
van Apps en Diensten van derden.” Kortom, Microsoft 
adviseert om een back-up van uw bedrijfsgegevens te maken 
buiten de Microsoft systemen om. 

 
Microsoft adviseert om een back-up van 
uw bedrijfsgegevens te maken buiten de 

Microsoft systemen om. 

 
Wat krijg je? 
 

 Drie keer per dag een back-up van vrijwel alle 
Microsoft 365 data. 

 Data opgeslagen in de Europese Unie, in een SOC 2 
type II gecertificeerd datacenter. 

 Standaard 1 jaar bewaartermijn. 
 Dagelijkse controle of de back-up succesvol is. 

 

 

 

 
 

€2,99 per Microsoft 365 
licentie per maand 

 

088 055 1250 

info@sirrus.nl 

Voor meer informatie 

Bel of mail ons: 

https://www.microsoft.com/nl-nl/servicesagreement
https://www.sirrus.nl/contact/
tel:0031880551250
mailto:info@sirrus.nl

