
IT diensten

BT Storage on Demand
Hoogwaardige opslagcapaciteit wanneer u ze nodig hebt

Flexibele opslagoplossing op maat 
Dankzij BT Storage on Demand geniet u op het juiste moment van 
de juiste opslagcapaciteit. Deze uitermate flexibele en voordelige 
oplossing is het antwoord op de (tijdelijke) opslagbehoeften van elk 
type bedrijf – groot én klein. U betaalt alleen voor wat u nodig hebt 
en beschikt op heel korte termijn over opslagruimte op maat. 
Zo groeien uw opslagmogelijkheden snel en doeltreffend met u 
mee. Bovendien garandeert BT dat uw vertrouwelijke gegevens op 
elk moment beschikbaar en optimaal beveiligd zijn.

Niet elke bedrijfstoepassing stelt dezelfde hoge eisen op het vlak 
van toegankelijkheid, beschikbaarheid en disaster recovery. 
Daarom biedt BT Storage on Demand verschillende opslag-
oplossingen aan, perfect afgestemd op de toepassing 
in kwestie. Daarnaast kunt u deze dienst eenvoudig combineren 
met andere opslagproducten, zoals Storage Area Networks (SAN), 
Network Attached Storage (NAS) en back-upsystemen.

Ultramoderne datacenters
De veiligheid van uw waardevolle bedrijfsgegevens is van 
levensbelang. Daarom slaan we ze op in een Tier III-datacenter 
met uitstekende verbindingsmogelijkheden en een gegarandeerde 
stroomvoorziening. Op die manier beschikt u op elk moment over 
de informatie die u nodig hebt. Waar u ook bent en wat er ook 
gebeurt.

Bovendien zorgt BT ervoor dat zijn opslagtechnologie en 
-infrastructuur voortdurend up-to-date is, zodat u altijd kunt 
kiezen uit de modernste mogelijkheden. Bij BT zijn uw gegevens 
in veilige handen: we nemen het beheer van u over en zorgen dat 
u eenvoudig de regels rond de beschikbaarheid en veiligheid van 
informatie kunt naleven. Zo krijgt u meer tijd voor uw kerntaken.

BT: uw betrouwbare partner
BT beheert wereldwijd meer dan 10.000 SAN-poorten en 10 
petabytes aan gegevens. Bovendien kunnen we terugvallen op 
meer dan twintig jaar ervaring met de opslag van bedrijfsgegevens. 
En leverden we al voordelige oplossingen op maat aan tal 
van (grote) klanten in Nederland, waaronder verschillende 
overheidsinstellingen. Vooral de uitstekende redundancy en 
betrouwbare dienstverlening vallen in de smaak. 

BT heeft kwaliteit dan ook hoog in het vaandel. Zo beschikken 
onze Tier III-datacenters in de Benelux over professionele 
kwaliteitscertificaten: Amsterdam (ISO 9000, ISO 27001 en ISO 
20000), Nieuwegein (ISO 9000, ISO 27001 en ISO 20000) en 
Brussel (ISO 9000 en ISO 27001). Bovendien worden ze dag en 
nacht bewaakt, en zijn ze uitgerust met UPS’en en generatoren. 
Op die manier kunnen we de stroomvoorziening voor 100% 
garanderen, wat er ook gebeurt.

Professionele dienstverlening
Ons uitgebreide team van hoogopgeleide experts helpt uw 
opslaginfrastructuur eenvoudig en doeltreffend te beheren. 
Ze zorgen ervoor dat uw waardevolle gegevens op elk moment 
beschikbaar zijn.

Deze diensten maken deel uit van BT Storage on Demand:
• onderhoud van de hard- en software
• housing van de opslagapparatuur
• gegarandeerde beschikbaarheid van uw gegevens en 

professionele ondersteuning op basis van uitgebreide Service 
Level Agreements (SLA’s)

• back-ups van uw gegevens in een tweede datacenter 
(op aanvraag)

Samen naar meer efficiëntie en productiviteit
Dankzij BT Storage on Demand stemt u de opslagcapaciteit van 
uw bedrijf heel flexibel af op veranderingen op de markt of binnen 
uw onderneming. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken 
over belangrijke bedrijfsgegevens: ze zijn op elk moment optimaal 
beveiligd en voor 100% toegankelijk.

Een greep uit de voordelen van BT Storage on Demand:

•	 Flexibele opslagruimte op het juiste moment
U investeert alleen in opslagcapaciteit op het moment dat u ze 
nodig hebt. Snel extra opslagmogelijkheden nodig? 
BT Storage on Demand levert op heel korte termijn de juiste 
opslagmogelijkheid: Storage Area Networks (SAN), Network 
Attached Storage (NAS), back-upsystemen, enzovoort.

•	 Juiste opslagoplossing voor elke toepassing
BT biedt verschillende service levels en storage tiers aan, perfect 
afgestemd op de behoeften van verschillende types gegevens en 
toepassingen.

Waardevolle bedrijfs- en klantengegevens veilig kunnen opslaan en op elk moment kunnen raadplegen, is een noodzakelijke 
voorwaarde voor succes in onze digitale economie. Maar zelf een datacenter beheren vraagt enorme investeringen. 
In geschoold personeel én tijd. Want hoewel de opslaginfrastructuur jaar na jaar goedkoper wordt, stijgen de kosten voor 
hoogopgeleide medewerkers die uw gegevens doeltreffend beheren en toegankelijk maken steeds sneller.
Bovendien zijn de trends in uw sector en uw toekomstige behoeften vaak moeilijk te voorspellen.
Het gevolg? U investeert te snel in te veel opslagcapaciteit. Of u beschikt over te weinig opslagmogelijkheden bij een 
onverwachte piek in de vraag.
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BT in de Benelux
You communicate. We care.
Vanuit Amsterdam, Brussel en Luxemburg staan we met 1.900 mensen 
paraat om u de beste communicatieoplossingen te bieden. Veilig, efficiënt 
en betrouwbaar. Vertel ons wat u wilt bereiken, en u zult zien... we care.

•	 Lagere	opslagkosten,	hogere	efficiëntie
Door uw bedrijfsgegevens op te slaan en te beveiligen met 
BT Storage on Demand, krijgt uw IT-team meer tijd voor andere 
taken en stijgt uw operationele efficiëntie. Bovendien geven 
onze voordelige tarieven u meer ruimte om te investeren en 
vereist deze dienst geen enkele kapitaalinvestering.

•	 Belangrijke gegevens gecentraliseerd en altijd beschikbaar
Dankzij onze gecentraliseerde back-up- en restore oplossingen 
krijgt u meer controle over bedrijfskritische gegevens. 
En kunt u ze in geval van nood op elk moment terughalen.

•	 Ultramoderne apparatuur
Onze Tier III-datacenters in de Benelux beschikken over 
de meest geavanceerde opslagtechnologie en hoogstaande 
kwaliteitscertificaten: ISO 9000, ISO 27001 en ISO 20000. 
Daarnaast zorgt BT ervoor dat zijn opslagtechnologie en 
-infrastructuur voortdurend up-to-date is.

•	 Stroomvoorziening voor 100% gegarandeerd
BT gebruikt betrouwbare UPS’en (noodstroomvoeding) en 
generatoren van topkwaliteit. Op die manier zijn uw gegevens op 
elk moment en onder alle omstandigheden beschikbaar.

Technische kenmerken
• Ondersteuning voor zowel CIFS- (Windows) als NFS-data (Unix)
• iSCSI voor block level toegang via servers in het BT datacenter 

(via ethernet met gigabitsnelheden)
• Verschillende Storage Tiers (serviceniveaus):

- Silver Storage: CIFS-, NFS- en iSCSI-volumes en de SNAP- 
   images voor de back-ups
- Bronze Storage: voor back-ups en archieven, of als primaire 
   opslagbron voor toepassingen met een lage I/O

• Local Copy: ondersteuning voor zowel volledige kopieën als 
deltakopieën

• Remote Copy: kopie naar een ander BT datacenter, voor 
maximale beschikbaarheid van de gegevens

• Antivirus: optionele virusscanning voor het NAS  
alleen CIFS-data)


