
Houd uw gegevens beschikbaar - overal en altijd.

TeamViewer Backup is naadloos geïntegreerd en biedt u een 
eenvoudige en een betrouwbare endpoint security.

De gegevens van u of uw klanten worden binnen enkele seconden 
geïmplementeerd en geactiveerd en worden volgens de hoogste 
beveiligingsstandaarden  in de cloud opgeslagen. Wees gerust, 
wetende dat uw gegevens veilig zijn opgeslagenen en in geval van 
een ramp, altijd beschikbaar zijn.

TeamViewer Backup

Endpoint Backup
Back-up bestanden en mappen 
lokaal opgeslagen op uw 
apparaten.

De Cloud
Bewaar uw gegevens veilig in de 
cloud en houd deze beschikbaar 
wanneer u ze nodig hebt.

Externe implementatie
Laat een back-up draaien in 
minder dan een minuut met 
slechts een paar klikken.

Remote Restore
Herstel uw bestanden vanaf elke 
locatie, op elk gewenst moment, naar 
uw lokale of externe apparaten.

Onbeperkte Endpoints
Uw beschikbare opslag wordt 
automatisch toegewezen op al 
uw apparaten.

Schaalbaarheid
Koop op elk gewenst moment 
extra opslagruimte.

Selectie en uitsluiting van bestanden
Geef aan wat voor soort bestanden u wilt 
opnemen of uitsluiten in uw back-ups.

Back-up cyclus en planning
Stel uw back-up zo in dat deze automatisch of 
op specifieke tijden wordt uitgevoerd.

Bandbreedte beperking
Beperk de doorvoersnelheid van verkeer 
dat naar de back-upservers wordt gezonden 
gedurende ingestelde tijdframes.

Individueel back-up beleid
Of u nu een enkel apparaat, 
hele afdelingen of verschillende 
klanten beheert, bied een back-
up plan dat het beste daarbij 
past.

Back-up met de hoogste beveiligingsstandaarden!
We nemen de beveiliging van uw opgeslagen gegevens zeer serieus. Het handhaven van de hoogste 
beveiligingsstandaarden is onze topprioriteit.

Militaire 256-AES versleutelingvan de client voor gegevensoverdracht

Gegevensopslag op 256-AES gecodeerde Amazon AWS S3-servers

Datacenterlocaties: Frankfurt (D)   Virginia (VS)   Sydney (AU)
ISO / IEC 27001:2005 Certificering voor informatiebeveiliging voor managementsystemen

Redundante gegevensopslag

https://www.teamviewer.com/nl/remote-management/?utm_source=Backup-OP-nl&utm_medium=PDF


Breng uw IT-servicemanagement naar het volgende niveau.

Probeer TeamViewer Remote Management 14 dagen gratis uit!

Heeft u nog vragen? We helpen je graag verder.

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Duitsland

Bel ons!
Ons team helpt u 

graag verder.
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