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TOTAL DATA PROTECTION

Datto beschermt bedrijfsinformatie en biedt veilige
connectiviteit voor tienduizenden van de snelst groeiende
bedrijven ter wereld. Datto's totale data bescherming
oplossingen leveren ononderbroken toegang tot
bedrijfsinformatie on site, tijdens verzending en in de cloud.
Duizenden ICT- dienstverleners wereldwijd vertrouwen
op Datto’s combinatie van baanbrekende technologie en
gespecialiseerde diensten om te garanderen dat bedrijven
ten aller tijden beschermd blijven.

Datto Continuity
Datto bouwt 's werelds eenvoudigst te beheren en
betrouwbaarste 'business continuiteit en disaster recovery'
(BC/DR) producten die momenteel op de markt verkrijgbaar
zijn. Datto biedt speciaal voor ICT managed service providers
(MSP's) gebouwde gegevensbeschermingsoplossingen voor
bedrijven van elke omvang, ongeacht hun infrastructuur.
Dankzij de schaalbare opties voor dataopslag, uiterst snelle
hersteltijden en directe ondersteuning 24/7/365, kunnen
partners van Datto en hun klanten rekenen op de beste
databesch erming op de markt.

Het voordeel van Datto
Datto Continuity oplossingen bieden automatische lokale
back-ups op robuuste hardware die specifiek is gebouwd voor
gegevensbescherming en replicatie naar de beveiligde Datto
Cloud. In het geval van een storing kunnen gebruikers virtuele
machines rechtstreeks vanaf het Datto-apparaat of in de
cloud opstarten, zodat bedrijven hun activiteiten snel kunnen
hervatten. Datto’s innovatieve technologie en toewijding aan
uitstekende technische ondersteuning maakt het leveren van
'disaster recovery as a service' (DRaaS) eenvoudiger dan ooit.
Datto is Total Data Protection.

SIRIS 3

zijn beschikbaar om de capaciteit uit te breiden naarmate
een bedrijf groeit.

Enterprise BC/DR 500GB – 120TB

SIRIS 3 X serie

SIRIS 3 is het eerste platvorm voor volledige data protectie
in één geïntegreerd pakket. Gebruikers kunnen fysieke,
virtuele en cloud-infrastructuren die draaien op Windows,
Mac of Linux gemakkelijk beschermen. SIRIS 3 houdt
bedrijven operationeel en voorkomt kostbare downtime.
Geautomatiseerde back-ups kunnen zo vaak als elke vijf
minuten worden ingesteld en serverafbeeldingen worden
gedupliceerd naar de Datto Cloud voor disaster recovery.
Gegevens kunnen vanaf elk tijdstip worden hersteld en
gebruikers kunnen vervangende servers lokaal of in de
Datto Cloud opstarten om de bedrijfsactiviteiten binnen
enkele minuten te kunnen hervatten.
SIRIS 3 kan worden gebruikt als een fysiek of virtueel
apparaat, of alleen als software. Alle drie opties maken
gebruik van Datto’s bekroonde core- technologieën, service,
support en centrale management portal. De capaciteit van
het apparaat varieert van 500 GB tot 120 TB. Field upgrades

All Flash BC/DR 1TB – 2TB
De Datto SIRIS 3 X serie herdefinieert performance voor
de BDR-sector. De SIRIS 3 X is geconfigureerd met de
nieuwste solid-state drives en biedt de volledige set
functies van het SIRIS 3 platform en wel zo supersnel
dat het geen gelijke heeft in de sector. Zoals alle SIRISapparaten kunnen beide lokale virtualisatie rechtstreeks
op het apparaat uitvoeren. De SIRIS 3 X is in elk opzicht
een volledig functioneel SIRIS-apparaat, dat leverbaar is in
twee vormfactoren en met diverse maten.

• MODELLEN VOOR BEDRIJVEN
(1, 2, en 4TB Desktop Chassis)
• PROFESSIONE MODELLEN
(4, 8, en 12TB RAID, 1U Rackmount)

ALTO 3
SMB BC/DR 2TB
ALTO 3 is het kostenefficiënte, maar volledig toegeruste Total Data Protection
platform voor kleine bedrijven. Het beschermt moeiteloos elke fysieke of virtuele
infrastructuur die draait op Windows, Mac, of Linux, en zet verloren servers
binnen enkele minuten op in de beveiligde Datto Cloud - zonder dat aanvullende
tools nodig zijn. Maakt automatisch door u ingestelde back-ups naar een lokaal
apparaat en dupliceert back-ups naar de Datto Cloud. Herstelt gefragmenteerde
gegevens snel vanaf meerdere tijdstippen en gebruikt Datto Cloud virtualisatie om
verloren servers op te zetten. Alto 3 wordt geleverd met een serviceprogramma
van één jaar, waardoor geen voorafgaande hardwarekosten nodig zijn. Er
hoeven slechts maandelijkse servicekosten te worden betaald. Als u een kleine
onderneming bent met een bedrijfsinfrastructuur die moet worden beschermd,
dan is ALTO de oplossing voor u.

NIEUW - Fast Failback ™ BMR met reddingsmiddelen
Als zich een calamiteit of menselijke fout voordoet vindt snelle failover naar het
Datto-apparaat plaats. Hoe zit het met failback? Terugkeren naar een normale
toestand op een fysieke server hoeft geen complex en bewerkelijk proces te zijn.
Met Fast Failback zorgt u eenvoudig voor een nieuwe failback server, creëert u een
BMR (Bare Metal Restore) bootable USB en start u de nieuwe server. Updates naar
de failover-VM worden automatisch toegepast op de USB-image via het netwerk
zodat, wanneer u er klaar voor bent, de failback binnen enkele minuten wordt
uitgevoerd.

IRIS
Dit is Datto’s ingebouwde OS en applicatie-stack die wordt
gebruikt op ALTO, SIRIS, en NAS-apparaten en die alle
functies bevat van onze bekroonde 'Backup and Disaster
Recovery' oplossing. Hierdoor kunnen we onderscheid
aanbrengen tussen de door ons aangeboden hardware en
software en voor beide de best mogelijke ondersteuning
bieden. Verder zorgt IRIS voor nieuwe op afbeeldingen
gebaseerde updates op de softwarestack, waardoor het
aantal fouten in het updateprocess aanzienlijk afneemt.

of vaststellen welke bestanden zijn aangetast door
ransomware of een virus.

Advanced Screenshot Verification
Advanced Screenshot Verification start server images in
een test, controleert de integriteit van de schijf en voert
scripts uit om te verzekeren dat de back-ups geschikt zijn.
Met Advanced Screenshot Verification kunnen MSP's er
zeker van zijn dat bepaalde herstelprocessen succesvol
zullen zijn.

Hardware Independent Restore bij virtualisatie

Ransomware Detection

Via deze krachtige benadering wordt een recovery
point afbeelding uitsluitend gecreëerd wanneer herstel
plaatsvindt, in plaats van als onderdeel van het back-up
proces. Omdat dit proces ook minder computer resources
in beslag neemt kunnen meer gelijktijdige back-ups
worden uitgevoerd op een bepaalde set hardware. Deze
voordelen zijn vooral belangrijk voor grotere apparaten met
regelmatige back-ups en/of een groot aantal beveiligde
machines.

Datto schokte de sector door als eerste
ransomwaredetectie te introduceren in het SIRIS
Total Data Protection platform. Ransomware, zoals de
meeste illegale software, laat bij het overnemen van
een server, pc, of laptop een identificeerbare voetafdruk
achter. Datto gebruikt zelfs vanaf de eerste back-up
verscheidene bedrijfseigen methodes om de aanwezigheid
van ransomware te detecteren. Als ransomware wordt
gedetecteerd stelt SIRIS beheerders in kennis van een op
handen zijde ransomware-aanval. Daarna is herstel gewoon
en kwestie van uitvoeren op basis van een eerdere backup. Maakt u zich geen zorgen over ransomware en ga snel
'back to business' met SIRIS, het volledige platform voor
data bescherming.

Inverse Chain Technology™
Deze exclusieve technologie voorkomt gebroken back-up
chains. Elke keer wanneer een back-up plaatsvindt, worden
gegevens rechtstreeks geconverteerd naar een virtueel
machinebestand en wordt de meest recente back- up
image de basis image.

Instant Virtualization
Server images kunnen direct via een muisklik lokaal op
het Datto-device* of in de beveiligde Datto Cloud worden
gestart. Als zich een lokale calamiteit voordoet, kan het
bedrijf haar activiteiten normaal voortzetten in de Datto
Cloud. Tijdens Instant Virtualization blijven back-ups zoals
gepland plaatsvinden naar zowel het Datto-apparaat als
naar de Datto Cloud.

Hybrid Virtualization
Hybrid virtualization is de combinatie van onmiddellijke
off-site virtualisatie en connectiviteit van onmiddellijke
lokale virtualisatie met één muisklik. On-prem servers
zijn beveiligd op apparatuur van Datto en worden
automatisch gespiegeld naar de Datto Cloud. Dit verbetert
de fouttolerantie terwijl de afhankelijkheid van de snelheid
van de bandbreedte wordt verminderd.

Backup Insights™*
Backup Insights is een exclusieve technologie waarmee
gebruikers veranderingen in bestanden of applicaties
tussen twee back-uppunten kunnen identificeren.
MSP's kunnen gemakkelijk een verwijderde map vinden

Direct Restore Utility
Met Direct Restore Utility kunnen gebruikers via iSCSI
bestanden ophalen uit elk Windows-apparaat. iSCSI
-bestandsoverdrachten zijn snel, met behoud van ACL's
en machtigingen in de bestandsoverdracht wanneer de
bestanden worden hersteld.

Geo Replication*
Wanneer gebruikers geo-redundantie selecteren worden
back-ups automatisch verzonden naar een secundair
datacenter in dezelfde regio (VS, Canada en EMEA). Als
er in het geval van een calamiteit iets gebeurt waardoor
het primaire datacenter niet beschikbaar is, kan de backup worden opgehaald bij het secundaire datacenter. Geo
Replication moet door de partner worden ingeschakeld.

Infinite Cloud Retention
MSP's kunnen gegevens voor onbeperkte duur in de
Datto Cloud bewaren. Infinite Cloud Retention is ideaal
voor langdurige archivering en voor organisaties, die aan
wettelijke voorschriften moeten voldoen.
*Alleen ondersteund op SIRIS-apparaten.

HARNESS THE POWER

DATTO NAS 3
Beveiligde cloud-netwerkopslag 500GB – 120TB
Datto NAS 3 is een netwerkadresseerbaar opslagapparaat dat centraal wordt
beheerd en dat wordt beschermd in de beveiligde Datto Cloud. Bedrijven kunnen
bestanden en mappen eenvoudig lokaal delen en NAS-momentopnamen repliceren naar de Datto Cloud zonder dat investering in extra infrastructuur nodig is.

Deduplication
ZFS Deduplication voert deduplicatie van Datto NAS-gegevens op blokniveau
uit terwijl deze worden opgeslagen, waardoor aanzienlijk minder opslagruimte
voor gegevens nodig is. ZFS Deduplication kan per gedeelte in- of uitgeschakeld
worden. Wanneer dit wordt gekoppeld aan Infinite Cloud Retention, ontvangen
gebruikers efficiënte en kosteneffectieve opslag voor langdurige archivering.

NAS Guard
Niet alle netwerkopslag wordt door de cloud beschermd. Datto NAS 3 kan andere
apparatuur voor netwerkopslag aankoppelen en gegevens van andere apparaten
automatisch inplannen en kopiëren naar de Datto NAS. Zodra de gegevens zijn
opgenomen onder NAS Guard worden ze beveiligd op dezelfde manier als andere
gegevens op de Datto NAS, geüpload naar de beveiligde Datto Cloud, en kunnen ze
op elk moment worden hersteld.

DATTO SAAS PROTECTION DATTO DRIVE
Cloud-to-cloud back-up en recovery

Enterprise Ready File Sync en Share

Datto SaaS Protection is het toonaangevende cloud-to-cloud
gegevensbeschermingplatform voor 'software as a service
applications'. Bijna twee miljoen zakelijke klanten vertrouwen
op Datto SaaS Protection om hun SaaS-gegevens te
beschermen. Gebruikers kunnen Office 365 eenvoudig
beveiligen en verloren of beschadigde objecten binnen enkele
seconden via de intuïtieve admin-interface herstellen. Er
kunnen dagelijks maximaal drie keer geautomatiseerde backups worden gecreëerd en extra back-ups kunnen op aanvraag
worden gecreëerd. Met DattoSaaS Protection kunnen
gebruikers enkelvoudige bestanden, objecten of complete
accounts herstellen om binnen enkele minuten 'back to
business' te zijn.

Bestanden delen en samenwerking is belangrijk voor
ondernemingen, maar business-class synchroniseren en
delen van bestanden kan veel geld kosten. Datto Drive is het
eerste kosteneffectieve platform voor synchroniseren en
delen van bestanden voor bedrijven.. Datto Drive kan lokaal of
in de Datto Cloud worden gebruikt om bestanden en mappen
gesynchroniseerd te houden over meerdere platformen, en
maakt het mogelijk om zakelijke bestanden binnen en buiten
de organisatie te delen. Gebruikers kunnen altijd en overal, op
het kantoor of onderweg, en vanaf elk apparaat samenwerken
om hun zaken snel gedaan te krijgen.

DATTO PARTNER PORTAL

STAY CONNECTED

Uitgebreid cloudbeheer
Het Datto Partner Portal is een one-stop-shop voor het beheer van alle dingen
Datto. Kopen van nieuwe diensten, beheren van Datto-producten, problemen
oplossen en open ondersteuningstickets. Problemen van klanten snel oplossen
zonder verplaatsingskosten en klanten sneller weer aan het werk krijgen.
Herstelacties uitvoeren, netwerken configureren en updates maken van
SaaS-gegevens - allemaal vanuit de Datto Cloud. Eenvoudig te integreren
met bestaande RMM en PSA-tools voor verbeterde klantenondersteuning en
werkstromen om uw bedrijf uit te breiden. Het Datto Partner Portal is meer dan
een eenvoudige beheerinterface. Het brengt al uw Datto-producten bij elkaar op
één plaats en is uw toegangspoort naar Datto.

Tools voor elk onderdeel van uw bedrijf
Het Datto Partner Portal is veel meer dan een eenvoudig beheerplatform.
Het portal is ontworpen voor MSP's en bevat een uitgebreide verzameling
programma's die nodig zijn om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren en winstmarges
te verhogen. Leer de producten kennen en breng uw personeel snel up-to-date
met behulp van de uitgebreide Academy voor e-learning en de Datto Knowledge
Base met gedetailleerde how-to artikelen voor alle producten van Datto. Gebruik
MarketNow voor het creëren, traceren en beheren van marketingprogramma's,
co-merk zekerheden en het verkrijgen gedetailleerde marketing analytics. Stel
vragen en sluit u aan bij de gemeenschap van Datto-partners in de Datto Forums.
Geen enkel ander Partner Portal biedt zo'n uitgebreide functionaliteit om uw
bedrijf te laten groeien. Daarom verklaren partners van Datto dat dit "beter is dan
wat dan ook op de markt" en "absoluut essentieel voor ons bedrijf". Bovendien is
het gratis voor elke partner van Datto.
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