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Jory van Dam van
Damecon: “Klanten
hebben volledige
keuzevrijheid waar
zij hun data
plaatsen en hun
back-ups maken.”
Hebt u vragen over het
programma of wilt u
partner worden?
Onze experts geven u
graag een helder
antwoord!
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ONLINE BACK-UP MET GECERTIFICEERDE NETAPP-KWALITEIT

BaaS in eigen huis met
NetApp en Damecon
Continue databeschikbaarheid is cruciaal in uw bedrijfs
voering. In ons informatietijdperk is het de sleutel tot
succesvol ondernemen. Dat vereist maximale bescherming
van uw gegevens. Hoe zijn bij u de back-up voorzieningen
georganiseerd? Met BaaS (Back-up as a Service) van
NetApp en Damecon haalt u zekerheid in huis. Vanaf dat
moment bent u compleet in controle over uw data.
Het maken van back-ups is een kritisch
proces geworden. De kwestie is niet
meer zozeer of u een back-up faciliteit
moet hebben, maar aan welke eisen deze
moet voldoen. Niet alleen op het gebied
van betrouwbaarheid, maar ook van
betaalbaarheid en inpasbaarheid in uw
huidige IT-infrastructuur. Want deze tijd
dwingt tot effectief en efficiënt opereren.
AANTREKKELIJK VOORUITZICHT
Dan komt u al snel uit bij een
cloudoplossing, en de manier waarop
in de cloud back-up als een service
afgenomen kan worden. Het gemak
van snel extra back-up capaciteit aan
uw IT-omgeving toevoegen, betalen
naar gebruik; het is een aantrekkelijk
vooruitzicht, zeker als u weet dat
uw kritische bedrijfsdata niet ergens
‘rondzweven’, maar beheerd worden door
een bewezen serviceprovider vanuit eigen,
in Nederland gevestigde datacenters.

100% UP-TO-DATE BACK-UP
Het is de kracht van Back-up as a Service.
De hoogwaardige back-up technologie
van NetApp wordt gecombineerd met
hoogwaardige cloudinfrastructuur en
clouddeskundigheid. Daarvoor hebben
we in een uiterst selectief proces met
meer dan 100 testcriteria een aantal
partners gecertificeerd, waaronder
Damecon, die aan de standaard van
BaaS van NetApp voldoen op het gebied
van servicemanagement, veiligheid
en technologie. Samen bieden we een
one-stop en 100% up-to-date backup oplossing, waarmee u met meer
vertrouwen dan ooit de markt kunt
bewerken.

GECERTIFICEERDE NETAPP PARTNER IN BAAS

Damecon: Eenvoudig,
overzichtelijk, duidelijk
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“Service is bij
Damecon een endto-end oplossing”

Waarom informatietechnologie moeilijker maken dan het
is? Het lijkt de lijfspreuk van Damecon, de serviceprovider
uit Capelle aan de IJssel, opgericht in 2009 door Jory van
Dam en specialist in managed hybride cloudoplossingen
en ondersteuning van bestaande IT-infrastructuren.

GEEN KLEINE LETTERTJES

CONSISTENTE DATAVERWERKING

Damecon - actief in de transport-, bouw-,
verzekerings- en beveiligingsbranche verbindt eenvoud aan alles wat het
aanbiedt. Van heldere communicatie en
het bewaken van planningen en processen
op zowel organisatorisch als technisch
uitvoerend vlak tot het werken met
ondubbelzinnige SLA’s. En op zoek naar
een standaardomgeving voor virtualisatie,
networking en storage of naar een geïntegreerde - maatwerkoplossing? Voor
beide opties gelden bij Damecon vaste
all-in prijzen per maand zonder verborgen
kosten of kleine lettertjes. Duidelijk en
overzichtelijk.

Want als het toch complex wordt, laat
dan vooral de klant daar niks van merken.
“Hij moet volkomen op zijn IT-omgeving
kunnen vertrouwen en weten dat zijn
bedrijfscontinuïteit gegarandeerd is, of
er nu on premise of in de cloud wordt
gewerkt of een combinatie daarvan
(Data Fabric as a Service bij Damecon) “,
aldus Van Dam. Daarom werkt Damecon
alleen met gereputeerde partners in
alle facetten van de IT, ook in back-up
en storage services. “We hebben Backup as a Service samen met NetApp
ontwikkeld op basis van NetApp
StorageGrid en AltaVault. Die oplossing
zorgt voor consistente dataverwerking
met SnapMirror en SnapVault replicatie
en voor back-upmogelijkheden die
schaalbaar en protocol- en platform
onafhankelijk zijn.”
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Overzichtelijk is ook de geboden service.
Als klanten support nodig hebben, dan
kunnen zij 24/7 terecht bij de servicedesk.
Elk telefoontje wordt binnen 60
seconden opgenomen. “Via ons incident
management portal heb je real-time
inzicht in je melding en kun je de status
en afhandeling live volgen. Service is een
van de basiswaarden waarop Damecon is
gebouwd. Je kunt het bij ons gerust een
end-to-end oplossing noemen”, aldus Jory
van Dam, nu CTO.

VOLLEDIGE KEUZEVRIJHEID
Klanten hebben hiermee volledige
keuzevrijheid waar zij hun data plaatsen
en hun back-ups maken. Damecon neemt
alle verantwoordelijkheid op zich, van
connectivity tot beheer. “De kunst in de IT
is om moeilijke dingen makkelijk te laten
lijken voor klanten. Met onze partners
slagen we daar voortreffelijk in.”

