
Grotere 
datacomplexiteit
Meer datatypen, 

gebruikers en 
toepassingen

Te weinig personeel 
en kwalificaties

Gebrek aan 
specialisatie voor 

het aanpassen 
van oplossingen

Snelle datagroei
3x de hoeveelheid 

data in de komende 
5 jaar1

Wetgeving en 
grote risico's

Meer privacy- en 
datawetgeving en 
grote risico's op 

datalekken

Werken uw oplossingen voor databescherming voor u?
Bedrijven ondervinden continu nieuwe uitdagingen met betrekking tot data. Terwijl data allerlei 
kansen en voordelen kunnen creëren, brengen ze ook complexiteit en risico met zich mee. Voor de 
introductie van een nieuwe databeschermingsoplossing is een complexe configuratie vereist zodat 
wordt voldaan aan essentiële vereisten.

Dell Technologies Services biedt een hoog niveau van technische expertise waarmee we technologie 
kunnen configureren zodat deze precies voldoet aan uw behoeften.

Dell EMC Production 
Ready for Data Protection

Het omzetten van data 
naar waarde kan 

aanzienlijke 
concurrentievoordelen 
opleveren voor bedrijven, 

maar met big data komen 
ook grote risico's op het 

gebied van bescherming en 
verantwoordelijk gebruik. 

?



Dell EMC Production Ready for Data Protection 

Voor meer informatie neemt u contact op met uw Dell Technologies verkoopvertegenwoordiger of gaat u naar 
Delltechnologies.com/services

1 IDC, "IDC’s Global DataSphere Forecast Shows Continued Steady Growth in the Creation and Consumption of Data", 8 mei 2020
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•  Databescherming conform industriële 
wetgeving

• Voorkom verlies van taakkritieke data

• Integratie met herstel na noodgevallen

• Centrale databack-up

• Rendabel behoud van data op grote schaal

Krachtigere prestaties van uw investering 

Onze experts kunnen uw investeringen in technologie naar een hoger plan tillen zodat uw bedrijfsactiviteiten 
nog sneller de productiefase ingaan en zodat essentiële databeschermingsoplossingen perfect zijn afgestemd 
op uw unieke omgeving voor de beste bedrijfservaring. Het complete portfolio van Dell Technologies Services 
biedt een versnelde time-to-production.

ProDeploy Enterprise Suite

Dell EMC ProDeploy experts zijn er om u 
te helpen met 24x7-implementatieservices 
die u van planning naar implementatie en 
nog verder brengen

Production Ready for Data Protection

Hiermee gaan we verder dan alleen implementatie. 
U krijgt een geavanceerde hardwareconfiguratie 
die geheel voldoet aan uw specifieke 
bedrijfsvereisten en de wettelijke vereisten

Gebruiksscenario's 
voor product Resultaten bij de klant

Naleving
Zorg dat gereguleerde data beschermd zijn conform het bedrijfsbeleid en/of 
de wetgeving die in de branche gelden en die door de klant zijn opgegeven

Essentiële apps Bescherm missiekritische applicaties tegen dataverlies

Bedrijfskritiek / herstel 
na noodgevallen

Integreer de planning voor databeschermingsapparaten in de DR-omgeving 
van de klant, volledig uitgelijnd met hun bedrijfscontinuïteitplanning

Externe office / Back-office
Verzamel data van externe locaties (detailhandelwinkels, bankfilialen) en zorg 
voor centrale opslag en beheer

Virtuele back-up op tape
Overal waar klanten gebruikmaken van virtuele tapewisselaars (VTL) voor 
behoud van data met Data Domain, kunt u deze technologie toepassen voor 
rendabel behoud van data op grote schaal.

Dell EMC Production Ready 
for Data Protection

Goed opgeleide technische experts 
werken samen met u om inzicht te 
krijgen in uw persoonlijke vereisten en 
bieden doelgerichte functionaliteit voor 
de meest voorkomende back-upcases. 

https://www.delltechnologies.com/nl-nl/services/index.htm#scroll=off

