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INLEIDING
'Meer doen met minder': dat lijkt voor de hedendaagse IT-professional het 
motto van de dag. Zij moeten met een steeds kleiner wordend budget een 
ogenschijnlijk onbeperkte hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde 
gegevens zien te beheren. Aangezien de dure primaire opslag steeds sneller 
vol (en steeds langzamer) wordt, is er een duidelijke behoefte aan een 
kosteneffectievere storage tier voor minder actieve gegevens (zie afbeelding 
1 hieronder).

Opslagoptimalisatie (de opslag aanpassen aan de specifieke prestaties, 
capaciteit en toegankelijkheid van gegevens) omvat het verplaatsen van 
minder regelmatig gebruikte gegevens op dure, hoogwaardige primaire 
opslagoplossingen naar een goedkopere, kwalitatief minder hoogwaardige 
secundaire opslag. De ROI van primaire opslag wordt zo gemaximaliseerd: 
de capaciteit wordt uitgebreid, de prestaties verhoogd en de tijd die besteed 
wordt aan back-ups verlaagd. Dit bespaart kosten omdat de overgebleven 
gegevens de enige gegevens zijn die er horen te staan. Tot zo ver klinkt 
het goed . . .

ARCHIEVEN, BACK-UPS . . . EN GEGEVENSVERLIES
Zonder een goede planning is het verplaatsen van gegevens naar een tweede 
storage tier natuurlijk een hele uitdaging; denk alleen al aan de administratie 
(hoe verplaatsen we die minder actieve gegevens? Waarnaartoe? Hoe vinden 
gebruikers hun gegevens zonder bij IT aan te kloppen?). Daarnaast kan het 
invoeren en beheren van een extra back-upoplossing weer meer kosten 
opleveren... maar wacht eens. Waarom is er meer back-up nodig?

Deze secundaire storage tier werkt als archief (opslag voor de lange termijn 
en het toekomstige raadplegen van gegevens die niet actief worden gebruikt 
voor dagelijkse activiteiten). De opslag bevat originele bestanden die van hun 
oorspronkelijke locatie (in dit geval van de primaire opslag) naar elders verplaatst 
zijn om ze veilig te bewaren. Dit betekent dat er een of meer kopieën van de 
gearchiveerde gegevens nodig zijn, die eventueel gebruikt kunnen worden 
om de originele gegevens te herstellen in geval van verlies of beschadiging.

Maar er wordt een belangrijk punt over het hoofd gezien:  gegevensverlies.  
Elk initiatief voor opslagoptimalisatie en archivering moet ook een oplossing 
bieden voor gegevensverlies.

Actieve bestanden op primaire opslag worden voortdurend geopend en 
gebruikt, waardoor het snel duidelijk is als er beschadigde of ontbrekende 
bestanden zijn. Dat probleem met beschadigde of ontbrekende bestanden 
wordt alleen nog maar groter door de regelmatige snapshots en back-ups 
van uw primaire gegevens.  Maar hoe zit het dan met bestanden die minder 
vaak worden geopend (zij het in primaire opslag of in een archief)? Het 
kan weken, maanden of zelfs jaren duren voor een bedrijf ontdekt dat zo'n 
bestand beschadigd is, of zelfs helemaal is verdwenen...

Dat is het fundamentele probleem met de conventionele opslagoplossingen. 
IT-professionals merken pas dat er een probleem is als ze een bestand willen 
gebruiken en het niet kunnen openen of helemaal niet meer kunnen vinden. 
En vergeet niet: als de back-up na de beschadiging of het verlies werd 
gemaakt, kunnen bestanden niet meer hersteld of gerepareerd worden.

ACTIEVE GEGEVENS 

van totale capaciteit
10-12% 

GEGEVENS 
die al 90 dagen of 
langer inactief zijn

GEGEVENS 
die al 30 dagen 
of langer inactief zijn

AFBEELDING 1  
HET GEMIDDELDE PRIMAIRE 
OPSLAGSYSTEEM BEVAT SLECHTS EEN 
KLEIN PERCENTAGE ACTIEVE GEGEVENS
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HOPEN IS GEEN STRATEGIE
In een uniek onderzoek testte de befaamde organisatie CERN 3000 servers 
die aangesloten waren op RAID-subsystemen1; binnen drie weken werden er 
in 17 procent van de RAID-arrays 500 gevallen van beschadigde bestanden 
gevonden. Dat betekent dat een equivalent van één op de 1500 bestanden 
beschadigd was geraakt.

Over datzelfde onderwerp publiceerde Oracle in februari 2013 een artikel 
over de gevaren van dergelijke 'silent data corruption' (onopgemerkte 
beschadiging van gegevens)2. Ze stelden vast dat "[dit] zonder waarschuwing 
kan voorkomen en kan worden gedefinieerd als niet-opzettelijk dataverlies 
als gevolg van componentfouten of onachtzame administratieve handelingen. 
'Silent data corruption' doet zich voor wanneer ongeldige gegevens 
geschreven of gelezen worden zonder dat het een I/O-fout oplevert. 
Het is de meest rampzalige vorm van gegevensbeschadiging en kan niet 
effectief worden opgespoord zonder een volledige integriteitscontrole."
Het enorme volume en de vele manieren waarop inbreuk kan worden 
gemaakt op gegevens is beangstigend: onopgemerkte gegevensbeschadiging 
als gevolg van hardware- en softwarefouten, aanvallen van cybercriminelen 
of menselijke fouten, zoals het per ongeluk verwijderen of overschrijven 
van bestanden door werknemers etc. Toch lijkt het erop dat veel te veel 
datacenterbeheerders deze dreigingen bestrijden met een strategie van. . . 
hoop.

Tenzij ze de volgende vier belangrijke vragen kunnen beantwoorden, bestaat 
hun strategie voor gegevensbescherming uit gewoon maar hopen dat het 
allemaal goed gaat:

 1. Hoe weet je of alle bestanden in je back-up of archief staan?

 2.  Hoe weet je of er een tweede kopie van alle bestanden op je 
externe locatie staat?

 3. Wat is de gezondheid (integriteit) van de bestanden op elke locatie?

 4. Als de bestanden verschillen, welk bestand is dan het juiste?

IT-professionals die werken met standaard archiverings- of back-upsystemen 
kunnen deze vragen simpelweg niet beantwoorden, omdat de benodigde 
informatie daarvoor niet direct beschikbaar is. De conventionele archiverings- 
of back-upoplossingen bieden geen functies om de beschikbaarheid en 
integriteit van elk bestand na te kijken, en handmatig controleren of elk 
bestand aanwezig en in orde is (door miljoenen of zelfs miljarden bestanden 
te openen) is praktisch onmogelijk.

Deze vier vragen (en daarmee de oplossing van dit dilemma) kunnen worden 
beantwoord met veilige, speciaal ontwikkelde archiefoplossingen voor 
maximale bescherming, integriteit en privacy van gegevens vanaf het 
moment dat een bestand in het archief wordt geplaatst.

1Data integrity, Bernd Panzer-Steindel, CERN/IT Draft 
1.3 8., april 2007

2How to Prevent Silent Data Corruption, Martin 
Petersen en Sonny Singh, gepubliceerd in februari 
2013, http://www.oracle.com/technetwork/articles/
servers-storage-admin/ 
silent-data-corruption-1911480.html
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HOE EEN VEILIG ARCHIEF ZORGT VOOR ONGEËVENAARDE 
GEGEVENSBESCHERMING
Zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, is een volledige integriteitscontrole 
de enige manier om onopgemerkte gegevensbeschadiging op te sporen 
(en dus te herstellen). Een archiefoplossing zonder deze functionaliteit kan 
daarom nooit écht 'veilig' zijn, omdat er geen uitgebreide 
gegevensbescherming gegarandeerd kan worden.

Het verwerkingsproces van een veilige archiefoplossing moet beginnen met 
een vingerafdruk van elk bestand (een gouden standaard voor de integriteit 
van het originele bestand) en duplicatie van elk bestand. Zo krijgt elk 
origineel bestand en de bijhorende inhoud en metadata ervan een kopie die 
wordt opgeslagen op een aparte RAID-disk in ofwel een lokaal, ofwel in een 
extern veilig archiefsysteem (bijvoorbeeld het hoofdkantoor, in de cloud etc.). 
(Zie afbeelding 2 aan de linkerzijde).

Als bestanden van het primaire opslagsysteem naar het veilige archief 
worden verplaatst, moet er voor elk bestand een kleine snelkoppeling op het 
primaire opslagsysteem achterblijven. Zo kunnen gebruikers elk bestand 
dat ze nodig hebben meteen openen (in tegenstelling tot een conventionele 
back-up). Hierdoor is het veilige archief niet alleen transparant voor de 
eindgebruiker, maar worden gegevens ook nog eens maximaal beschermd 
omdat eindgebruikers niet rechtstreeks toegang hebben tot het archief 
(door te bladeren/browsen of andere handelingen).

Met een tweede kopie als herstelexemplaar van elk gearchiveerd origineel 
bestand kan een veilige archiefoplossing essentiële bestandsvergelijkingen 
uitvoeren via de volgende twee krachtige beschermingstechnologieën:

 • Serialisatie

 • Vingerafdrukken (cryptographic hash)

Bovendien worden openlijke back-ups en hersteloperaties overbodig dankzij 
de integratie van herstelkopieën van bestanden in een veilig archiefsysteem. 
Doordat de deze kopieën voortdurend worden gecontroleerd op serialisatie en 
integriteit (zie hieronder), bieden ze aanzienlijk meer bescherming dan met een 
conventionele back-up-/hersteloplossing mogelijk is.

AFBEELDING 2 
VEILIG ARCHIEF BEWAART 
AUTOMATISCH TWEE KOPIEËN VAN 
ELK BESTAND, OFWEL LOKAAL OFWEL 
OP AFSTAND

Primaire locatie

Externe locatie

Extern 
WAN-IP
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SERIALISATIE EN BESCHIKBAARHEIDCONTROLE
In een ideale situatie krijgt elk bestand dat in een beveiligd archief wordt 
geplaatst een uniek serienummer (beide kopieën van een bestand krijgen 
hetzelfde serienummer: zowel het originele bestand als de herstelkopie). 
Dankzij deze serialisatie kan het veilige archief regelmatig controleren of een 
bestand nog aanwezig en intact is, zowel op de primaire locatie van het archief 
als de secundaire locatie (vaak extern of remote). Serialisatie en controle 
in een veilig archief is te vergelijken met de tag- en trackingsystemen die 
bedrijven gebruiken voor het beheer van en controle op fysieke activa: pc's, 
servers, industriële gereedschappen etc., allemaal zaken die essentieel zijn 
voor de bedrijfsresultaten.

Met deze serienummers kan een veilig archief bijvoorbeeld elke drie 
maanden een bestandscontrole uitvoeren, om ervoor te zorgen dat de 
miljoenen originele bestanden in het primaire archief nog steeds staan waar 
ze horen te staan en dat de bijhorende kopieën in het secundaire archief 
ook nog op hun plaats staan. Als blijkt dat er een bestand ontbreekt, kan het 
archief de beheerder waarschuwen en het bestand automatisch vervangen 
via het herstelexemplaar met serienummer (zie afbeelding 3 hieronder).

DE CONTROLE MET SERIENUMMERS IN HET KORT:
 •  Bestanden die in het veilige archief worden geplaatst, krijgen unieke 

serienummers

 •  Elk bestand wordt periodiek gecontroleerd om te zorgen dat het nog 
steeds aanwezig is in het archief

 •  De controles worden op zowel de primaire als de secundaire 
archieflocaties uitgevoerd

 •  Ontbrekende gegevens worden gemeld en het systeem biedt een 
overzicht van de beschikbaarheid van bestanden

Het resultaat van dit soort serialisatiecontroles is dat de beschikbaarheid 
van gegevens wordt bevestigd, waardoor IT-professionals altijd duidelijk 
antwoord krijgen op de standaardvragen 1 en 2 van eerder:  "Zijn al mijn 
bestanden er nog?"

AFBEELDING 3 
ONTBREKENDE BESTANDEN 
ZIJN GEMAKKELIJK OP 
TE SPOREN MET UNIEKE 
SERIENUMMERS

1 2 3 4 5 6 7

ONTBREKEND 
BESTAND
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AFBEELDING 4 
UNIEKE VINGERAFDRUK 
MAAKT HET MOGELIJK OM 
REGELMATIG TE CONTROLEREN 
OP CORRUPTE BESTANDEN

VINGERAFDRUKKEN EN INTEGRITEITSCONTROLE
Om de integriteit van bestanden in het archief te kunnen garanderen, moet 
een veilig archief een unieke vingerdruk voor elk bestand genereren op basis 
van een 'gouden standaard', zowel wanneer het bestand in het archief wordt 
gezet als wanneer het gekopieerd wordt. Latere kopieën van het originele 
bestand, bijvoorbeeld op een externe locatie, kunnen geïdentificeerd worden 
als de juiste kopieën wanneer de vingerdruk op de kopie vergeleken wordt 
met die van het originele bestand. De moderne, 'best-in-class'-oplossingen 
voor veilige archieven maken vingerafdrukken door twee hash-algoritmen, 
zoals MD5 en SHA1, op hetzelfde bestand te combineren.

Net zoals bij de serialisatieproces hierboven kan het systeem op gezette 
tijden de vingerafdrukken van de kopie en het origineel vergelijken om zo 
te controleren of de gegevens veranderd zijn (vanwege onopgemerkte 
gegevensbeschadiging, manipulatie, een schijffout, een virus, onbevoegd 
gebruik of een duplicatiefout). Als uit dit proces blijkt dat een bestand 
gewijzigd is, zal het archief die corruptie melden en het bestand automatisch 
vervangen door de onbeschadigde versie (zie afbeelding 4 hieronder).

DE INTEGRITEITSCONTROLE IN HET KORT:
 •  Bestanden die in het archief worden geplaatst, krijgen elk een unieke 

vingerafdruk; het archief genereert een nieuwe vingerafdruk zodra 
een bestand wordt opgeslagen

 •  Gegevens worden bijgehouden om te zorgen dat een bestand 
niet ondertussen veranderd is (vanwege onopgemerkte 
gegevensbeschadiging, manipulatie, een schijffout, een virus, 
onbevoegd gebruik of een duplicatiefout)

 • Meldt en herstelt eventuele beschadigde/corrupte gegevens

 • Biedt een overzicht van de integriteit van bestanden

Archivering van origineel bestand

Integriteitscontrole
van origineel bestand
vergelijkt vingerafdrukken

Bestands Controle
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Het resultaat van deze integriteitscontroles is dat de integriteit van gegevens 
wordt bevestigd, waardoor IT-professionals een duidelijk antwoord krijgen op 
de standaardvragen 3 en 4 van eerder: "Zijn al mijn bestanden nog in orde?"

In de voorgaande alinea's worden slechts de twee belangrijkste technologieën 
van een écht veilig archiefsysteem besproken. Er zijn echter nog vele 
andere functies voor gegevensbescherming die uitgebreide, volledige 
archiefoplossingen zouden moeten bieden. Het is misschien lastig om een 
archiefoplossing te vinden die al deze functies biedt, maar niet onmogelijk. . .

NEXSAN ASSUREONTM: VEILIG ARCHIEF VOOR COMPLETE 
GEGEVENSBESCHERMING
Nexsan AssureonTM is een reeks veilige opslagoplossingen die de opslagkosten 
verlagen door gegevens die minder vaak worden gebruikt of verjaard zijn 
uit de primaire opslag te verplaatsen of te ontdubbelen. Assureon kan via 
beleidsautomatisering zorgen voor een drastische verlaging van de omvang, 
kosten en complexiteit van back-ups voor primaire en minder vaak gebruikte 
gegevens, of die zelfs helemaal overbodig maken  

Assureon omvat multi-tenancy, met veilige aanmaak van kopieën, 
gegevensverplaatsing en langetermijnopslag, en terugvorderingsmogelijkheden 
voor gebruik in publieke en privéclouds. Functies voor gegevensintegriteit, 
zoals vingerafdrukken en integriteitscontroles met automatisch herstel zorgen 
dat uw waardevolle gegevens beschermd blijven. De veiligheidsfuncties 
van Assureon voldoen aan reglementaire voorschriften voor bedrijven en 
overheden,  waardoor het systeem zeer geschikt is voor veilgheidsdiensten, 
voicerecording, medische-, financiële- en overheidsorganisaties.

In tegenstelling tot andere archiefoplossingen garandeert Assureon de integriteit 
van gearchiveerde gegevens via serialisatie van bestanden, vingerafdrukken, 
audit trails, interne controles en automatische herstelmogelijkheden. Omdat elk 
bestand meteen wordt gedupliceerd in Assureon is een back-up overbodig, 
en daarmee worden ook de aanzienlijke kosten voor hardware, IT-beheer en 
back-upcapaciteit (per TB gemeten) voorkomen die volledige wekelijkse of 
stapsgewijze dagelijkse back-ups met zich meebrengen.

Ondanks de krachtige technologieën die de basis vormen voor de 
gegevensbescherming blijft Assureon vrijwel onzichtbaar voor de eindgebruiker. 
Assureon maakt op de primaire opslag gebruik van snelkoppelingen naar 
bestanden die in de archieven staan, zodat gebruikers niks hoeven te 
veranderen in de manier waarop ze gegevens openen en geen nieuwe 
processen hoeven aan te leren.

EENVOUDIGE BESCHERMING VOOR EXTERNE KANTOREN 
OF FILIALEN
Gegevensbescherming voor bestanden in externe kantoren of vestigingen, 
vaak met weinig of geen IT-personeel, is soms een lastige klus. Een simpele en 
kosteneffectieve oplossing is om een Assureon-archief op het hoofdkantoor te 
installeren en die aan te vullen met een Assureon Edge op elke externe locatie 
(met deling via NFS en CIFS).

Archieven vormen belangrijkste 
strategie voor het implementeren  
van kosteneffectieve opslag
Archieven vormen belangrijkste 
strategie voor het implementeren 
van kosteneffectieve opslag
In 2014 worden actieve archieven voor 
CIO's een steeds belangrijker wordende 
aankoopoverweging in hun zoektocht 
naar kosteneffectieve manieren om 
gegevens op te slaan, te bewaren en 
te raadplegen.

Active Archive: Top Five Data Predictions for 2014;  
David Cerf, Active Archive Alliance.

Slimmere opslag verdubbelt 
de productiviteit van admins
Tegen 2016 zullen de functionele 
verbeteringen van opslagsystemen 
de productiviteit van de beheerder 
verdubbelen, op basis van een  
petabyte-per-full-time-equivalent.

Gartner, mei 2013, Market Share Analysis: Attached 
Storage and Unified Storage, Worldwide, 2012.
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Onvoldoende 
gegevensbescherming
In 2013 was voor ongeveer 
40 procent van de informatie in 
het digitale universum een vorm 
van gegevensbescherming vereist, 
terwijl slechts 20 procent van het 
digitale universum die bescherming 
daadwerkelijk had.

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, April 2014.

Enorme gegevensgroei verwacht
Van 2013 tot 2020 zal het digitale 
universum met een factor 10 groeien 
van 4,4 biljoen naar 44 biljoen gigabytes. 
Elke twee jaar wordt dit cijfer ruim 
verdubbeld. 

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, April 2014.

Alle gegevens die op elke aparte Assureon Edge staan, worden veilig 
doorgestuurd naar het Assureon-opslagarchief op het hoofdkantoor, waar 
ze gearchiveerd worden. Een andere mogelijkheid is om een Assureon-client 
op de Windows-servers van de externe kantoren te installeren; de client 
archiveert dan bepaalde mappen en bestanden door ze naar het Assureon-
systeem op de hoofdlocatie te verplaatsen.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR CLOUDOPSLAG
De archiefopslag van Assureon is ontworpen voor multi-tenancy. Online 
archiefopslagproviders kunnen gebruikmaken van beveiligingsfuncties als 
authenticatie op basis van certificaten en een aparte AES-256-encryptie 
per klant. Met standaardrapporten wordt het opslaggebruik van elke 
cloudklant bijgehouden. Deze gegevens kunnen bovendien makkelijk 
in de factureringssystemen van de provider worden geïmporteerd.

Voor privéclouds kan een Assureon worden ingesteld als virtueel archief. 
Hierdoor kunnen meerdere veilige toepassingen, afdelingen of zelfs afzonderlijke 
bedrijven werken met volledige fysieke, logische en versleutelde datascheiding.

OPTIMALE OPSLAGOPLOSSING VOOR WAARDEVOLLE 
GEGEVENS 
Van CT- en PET-scans tot MRI's, van ECG's tot labrapporten, voortdurend bij te 
houden elektronische patiëntendossiers en collaborative care: zorgaanbieders 
moeten een enorme en steeds groter wordende hoeveelheid gegevens zien 
te beheren. Assureon is speciaal ontwikkeld om essentiële en onvervangbare 
informatie te beschermen. Assureon is bovendien uniek in de opslagwereld. 
Het systeem combineert de privacy, integriteit en duurzaamheid van een veilig 
archief met de supersnelle toegang van online harde schijven, en voldoet 
tegelijkertijd aan de strenge regelgevingen en compliance-vereisten die 
noodzakelijk zijn in de gezondheidszorg.

Het is dan ook nauwelijks een verrassing dat Assureon-archieven op grote 
schaal worden gebruikt in de zorg. Assureon wordt echter ook veelvuldig 
gebruikt in nationale en regionale overheidsorganisaties en in tal van 
bedrijfssectoren (bijvoorbeeld callcenters, videobewaking, bedrijven met 
externe vestigingen etc.) waar krachtige gegevensbescherming een must is.
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VEILIG ARCHIEF VAN ASSUREON: BESCHERMD, EFFICIËNT  
EN CLOUD-READY

BESCHERMD
 •  Bestandsintegriteit:  Voor elk bestand dat wordt opgeslagen, wordt 

een unieke vingerafdruk gegenereerd met zowel een MD5- als 
SHA1-hash van de inhoud en metadata. Hierdoor kan de geschiedenis 
en inhoud niet meer worden gewijzigd. Om de 90 dagen wordt de 
integriteit van elk bestand gecontroleerd door de vingerafdruk te 
vergelijken met die van het originele bestand.

 •  Beschikbaarheid van gegevens:  Elk bestand krijgt een uniek 
serienummer, wat ervoor zorgt dat er geen bestanden ontbreken of 
verkeerd worden toegevoegd. Om de 90 dagen wordt elk bestand 
gecontroleerd om te zorgen dat het nog steeds in het archief staat.

 •  Herstelbestanden:  Elk bestand met bijbehorende vingerafdruk wordt 
tweemaal opgeslagen door Assureon: de tweede kopie wordt op 
een aparte RAID-schijfset bewaard, ofwel in dezelfde Assureon-unit, 
ofwel op een externe Assureon.

EFFICIËNT:
 •   Verbeterde ROI van primaire opslag:  Omdat er minder actieve 

bestanden naar Assureon verplaatst hoeven te worden, komt er meer 
plaats vrij. De prestaties op de primaire opslaglaag worden daardoor 
verbeterd en de back-uptijd wordt ingekort.

 •  Back-ups zijn niet meer nodig:  Met herstelkopieën van bestanden 
in het beveiligde archief zijn dure back-up- en hersteloperaties 
verleden tijd.

 •  Snelle hersteloperaties:  Herstellingen vinden plaats met kleine 
snelkoppelingen en niet de daadwerkelijke inhoud van een bestand. 
Hierdoor voldoen IT-professionals aan zelfs de meest strikte  
RPO- en RTO-doelstellingen.

CLOUD-READY:
 •  Multi-tenancy:  Met functies voor multi-tenancy kunnen providers 

van clouddiensten een zeer veilige Archive-as-a-Service aanbieden 
met logische, fysieke en versleutelde datascheiding. 

 •  Online archief:  Een Assureon op locatie kan bestanden dupliceren 
naar een Assureon-archiefdienst in de cloud. Voor privéclouds 
ondersteunt Assureon zowel one-to-one als many-to-one replicatie.
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CONCLUSIE
De enorme groei in gegevens maakt pijnlijk duidelijk hoe inefficiënt het is 
om grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens 
op dure primaire opslagoplossingen te bewaren. Het merendeel van deze 
gegevens wordt zelden geopend en heeft daarom niet de hoge prestaties 
(en kosten) van een primaire opslagoplossing nodig. Niet alle gegevens zijn 
gelijk. IT-managers passen daarom opslagoptimalisatie toe om de opslag 
beter af te stemmen op de benodigde prestaties, capaciteit en connectiviteit 
van de gegevens.

Deze opslagoptimalisatie houdt in dat minder actieve gegevens van de 
primaire opslag naar een archief worden overgeplaatst, maar daarbij 
wordt een cruciaal probleem vaak over het hoofd gezien: het risico op 
gegevensverlies. De veilige archiefoplossingen van Nexsan Assureon zijn 
speciaal ontwikkeld om ongeëvenaarde gegevensbescherming te bieden 
voor archieven, of die gegevens nu enkele dagen of zelfs tientallen jaren 
bewaard moeten worden. Kortom: Assureon helpt IT-professionals om hun 
uitgaven voor primaire opslag drastisch te verlagen zonder in te boeten op 
de kwaliteit van gegevensbescherming.

OVER IMATION
Imation is een internationaal bedrijf dat zich specialiseert in gegevensopslag 
en informatiebeveiliging. Het Nexsan-portfolio van Imation bestaat uit 
geoptimaliseerde, gecombineerde hybride opslagsystemen, beveiligde 
geautomatiseerde archiveringsoplossingen en high-density opslagarrays 
voor bedrijven. De Nexsan-oplossingen zijn ideaal voor bedrijfskritische 
IT-toepassingen zoals virtualisatie, cloud, databases en samenwerking, en 
bieden energiezuinige high-density opslag voor back-ups en archivering. 
Er zijn wereldwijd meer dan 11.000 klanten met Nexsan-oplossingen, 
waarbij sinds 1999 meer dan 33.000 systemen zijn ingezet. Nexsan-systemen 
worden geleverd via een wereldwijd netwerk van cloud service providers, 
wederverkopers en solution integrators. Ga voor meer informatie naar  
www.imation.nl/nexsan.


