Storage & Sharing as a Service

Uw data in goede handen
Onze Storage & Sharing as a Service is een veilige vorm van
Cloud Computing. Vanuit ons datacenter heeft u overal, altijd en
vanaf iedere computer toegang tot de data in uw Private Cloud..

Een mooie paradox

Voordelen:

U wilt de vrijheid om overal te kunnen werken.
U wilt er echter ook op kunnen vertrouwen
dat uw bestanden in goede handen zijn. U kunt
hiervoor vele diensten gebruiken. Het is daarbij
echter vaak onduidelijk waar uw bestanden worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en hoe
de beveiliging is geregeld. De slimme architectuur
van ons product biedt zowel de gewenste vrijheid als de vereiste betrouwbaarheid.

•	U heeft uw eigen virtuele omgeving, ingericht en opgemaakt in uw
eigen huisstijl;

• U heeft en houdt volledige zeggenschap over (de toegang tot) uw data;
• De opslag van uw data valt niet onder de Amerikaanse Patriot Act;
• Uw medewerkers kunnen overal en altijd toegang tot hun data krijgen;
•	Het datacenter staat onder ons beheer en is gevestigd in ons kantoorpand; wij zitten er dus letterlijk bovenop;
	
• U hoeft zelf geen back-ups voor de data op onze servers te regelen,
dat doen wij voor u.

Van complexe ict-vraagstukken naar optimale werkomgevingen

Keuze voor uw partner
In veel organisaties maken medewerkers allang gebruik van gratis cloud-diensten.
Door deze creatieve oplossingen heeft u echter geen zicht meer op de locatie
waar de bestanden zijn opgeslagen. Daarmee heeft u ook geen controle op de
beveiliging en op de gebruikte apparatuur en geen zicht op wie er toegang tot de
servers kan krijgen.
KMC Solutions is gevestigd in Rotterdam. U kunt dus gewoon langskomen om te
zien hoe uw servers worden beheerd en hoe uw bestanden staan opgeslagen in
uw eigen Private Cloud. Dat is bij gratis dienstverleners als Dropbox cs. onmogelijk.
Toegegeven: onze diensten zijn niet gratis. Maar ze zijn wel veilig en betrouwbaar.

Keuze voor het datacenter
Ons datacenter is ondergebracht in het hypermoderne internetknooppunt
Rotterdam Internet eXchange (R-iX). Dit is in hetzelfde pand gevestigd als ons
kantoor. We zitten er dus letterlijk bovenop. En dat 24/7! Ons datacenter heeft
een Tier 3-omgeving met dubbele fiberverbindingen, switches, routers en firewalls,
99,982% up-time garantie, energiezuinige koeling en is beveiligd volgens ISO 27001.
Doordat ons datacenter ‘gewoon’ in Nederland staat, valt de dataopslag niet onder
de befaamde Patriot Act. Dat is bij veel aanbieders van cloud-oplossingen wel het
geval. Deze wet geeft de Amerikaanse overheid het recht om alle bestanden in te
zien die worden beheerd door bedrijven waarvan het hoofdkantoor in de VS is
gevestigd. Voor de Nederlandse overheid en voor veel Nederlandse bedrijven is
dit de reden om het gebruik van Dropbox en soortgelijke diensten te verbieden.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Wij geven u graag een vrijblijvend advies op maat.
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