
TAPE- EN CLOUDOPLOSSINGEN  
VOOR EXTERNE GEGEVENSBESCHERMING

SEE INFORMATION

Uw gids voor back-ups,  
noodherstel en archivering

DIFFERENTLY



Als gevolg van het groeiende aantal 
regels op het gebied van 
informatiebeheer en het daardoor 
toenemende aantal rechtszaken,  
en de steeds grotere hoeveelheden 
informatie die dagelijks worden 
gegenereerd, moeten organisaties 
meer data gedurende langere perioden 
bewaren en beschermen.

De totale hoeveelheid gegevens die door  
alle bedrijven wordt bewaard, bedraagt 
momenteel 4,4 zettabyte1, een 
duizelingwekkend aantal dat nog steeds 
groeit. We verzamelen en bewaren steeds 
meer gegevens om de operationele vereisten 
te ondersteunen, eDiscovery-verordeningen 
voor de lange termijn na te leven en nieuwe 
inzichten te verwerven via Big Data-analyse. 

Door deze explosie van traditionele gegevens 
en Big Data blijven back-up, herstel en 
archivering een punt van aandacht. 

De vereisten voor gegevensbescherming en -opslag streven de  
corresponderende groei in IT-budgetten snel voorbij. Door de beperkte financiële 
middelen hebt u een nieuwe aanpak nodig voor het maken van back-ups en het 
herstellen en archiveren van gegevens, om effectief te kunnen voorzien in uw 
behoeften op het gebied van gegevensopslag.

Bron: KPCB, IDC. Techandinnovationdaily.com

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

EXPONENTIËLE TOENAME VAN GEGEVENS:  
HOE GAAT U UW GEGEVENS BESCHERMEN?
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On-site opslag van gegevens legt een zware druk op 
de IT-resources. Zonder veilige externe opslag 
worden gegevens kwetsbaar voor netwerkfouten, 
inbraken en calamiteiten. 

De druk om back-ups van deze groeiende hoeveelheid 
gegevens te maken en ze veilig te archiveren, maakt 
het werk van IT er niet makkelijker op. De taak van 
IT-medewerkers om serviceniveaus te handhaven, 
snel te reageren op informatieverzoeken en ervoor te 
zorgen dat essentiële gegevens in noodgevallen 
kunnen worden hersteld, wordt alleen maar zwaarder.

IT-budgetten houden geen gelijke tred met 
deze nieuwe vereisten. De oplossing ligt in 
de verbetering van back-up-, herstel- en 
archiveringsmethoden, en de juiste 
combinatie van technologieën voor 
externe gegevensbescherming ter 
ondersteuning van deze doelstellingen.

ALS ER GEEN UNIVERSELE 
OPLOSSING IS
Strategieën voor externe gegevensbescherming, die beperkt zijn 
tot één technologie (opslag op externe tape of in de cloud) kunnen 
uw organisatie tijd, middelen en kansen kosten.

Tape en cloud bieden elk hun eigen voordelen, en als u de ene 
technologie zonder de andere gebruikt, resulteert dit waarschijnlijk 
niet in de veiligste en meest economische oplossing voor 
gegevensopslag. Als u tape en cloud samen gebruikt en strategisch 
toepast, biedt deze combinatie echter veilige, schaalbare en zeer 
voordelige gegevensopslag die uitstekend aansluit op uw zakelijke 
behoeften op het gebied van gegevenstoegang en -herstel. 

Maar hoe kunt u optimaal profiteren zonder in te leveren op prestaties 
of onnodige risico's te creëren?

Uiteindelijk draait het allemaal om uw opslagstrategie. Door een 
strategie te ontwikkelen die tape en cloud als complementaire 

technologieën behandelt, kunt u het beste van twee werelden 
benutten om al uw gegevens te beheren.

30032 2 712 20 20 | ironmountain.be

http://www.ironmountain.be/knowledge-center/reference-library/view-by-document-type/general-articles/w/why-tape-rules-using-tape-backup-in-the-cloud.aspx
http://ironmountain.be


Bij het creëren van een effectieve opslagstrategie is het belangrijk om de 
basisbeginselen van back-up, herstel en archivering steeds in gedachten te 
houden. Met andere woorden, u dient goed na te denken over de fundamentele 
manieren waarop u gegevens binnen uw organisatie gebruikt en bewaart.

EERST DE BASIS

 »Welke gegevens bewaart u 
momenteel en waar bevinden de 
gegevens zich?

 »   Wie heeft toegang tot specifieke 
informatie nodig, hoe vaak en om 
welke reden?

 »  Hoe groot is uw archief? Wie heeft 
er toegang toe?

 »  Hoe lang duurt het om gegevens op 
te halen en hoe is dit van invloed 
op uw vermogen om tegemoet te 
komen aan wettelijke of gerechtelijke 
verzoeken?

 »  Hoe goed bent u in het realiseren 
van de prestatienormen zoals 
beschreven in uw huidige Service 
Level Agreements (SLA's)?

 »  Welke stappen neemt u om uw 
gegevens te beschermen in het geval  
van een calamiteit?
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Door uw opslagstrategie volledig in kaart te brengen, kunt  
u bepalen welke gegevens u moet opslaan en kunt u een 
opslaghiërarchie creëren om verschillende gegevenstypen op 
basis van hun unieke gebruiks- en beveiligingseisen gelaagd 
op te slaan. Vervolgens kunt u deze gedefinieerde 
gegevenslagen in de meest geschikte back-up- en 
archiveringsomgevingen plaatsen. Door strategieën voor 
gelaagde gegevensopslag te gebruiken, kunt u veelgebruikte 

gegevens die direct beschikbaar moeten zijn, scheiden van 
gegevens die kunnen worden gearchiveerd, zodat ze in de 
toekomst eventueel nog kunnen worden opgehaald. Deze 
aanpak zorgt ervoor dat u veel sneller en gemakkelijker 
toegang kunt krijgen tot uw bedrijfskritieke gegevens. 
Bovendien kunt u hierdoor beter de beoogde hersteltijden  
en beoogde herstelpunten (RTO's en RPO's) voor al uw 
bedrijfsgegevens bepalen en realiseren.

2

Inzicht in uw gegevens, 
Uw back-up, herstel en archivering (BUHA) optimaliseren

Back-ups en noodherstel Archief

Frequentie van 
gegevenstoegang

Tijd

-

Korte RTO/RPO
-

Steeds veranderend

-
Vaak toegepast

- Herstel vereist

-
-

Groeit exponentieel

-
Zelden gebruikt
Lange bewaarperioden

Hoeveelheid 
gegevens

Best practices voor back-up, herstel en archivering vereisen gelaagde 
gegevensopslag op basis van unieke gebruiks- en beveiligingseisen.
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De technologie evolueert voortdurend om geavanceerde 
oplossingen te leveren, die inspelen op de behoeften op  
het gebied van de back-ups, herstel en archivering. Maar 
bepaalde factoren spelen altijd een rol wanneer u besluit om 
in een technologie te investeren. Is het betrouwbaar? Is het 
rendabel? Kan het worden geschaald ter ondersteuning van 
de steeds groeiende hoeveelheid gegevens?

Het is verleidelijk om te denken dat één medium voor back-
up, herstel en archivering (ofwel 'BUHA') als universele 
oplossing kan fungeren. Of dat de nieuwste BUHA-technologie 
wel de beste moet zijn. De enige manier waarop u echt kunt 
bepalen of een oplossing het beste alternatief is, is door de 
oplossing te vergelijken met andere beschikbare opties.

TECHNOLOGIEOPTIES EVALUEREN

Zowel tape- als cloudtechnologieën horen thuis in uw strategie. Waar en wanneer  
u elke technologie gebruikt, hangt af van uw unieke bedrijfs- en IT-vereisten.

CLOUD?

TAPE?
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2 “Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances”, Gartner Research,  
16 juni 2014.

3 Tape. New Game. New Rules, pagina 8, Fred Moore, Horison Information Strategies, 2014.
4 “A Comparative TCO Study: VTLs and Physical Tape”, Enterprise Strategy Group, Inc., februari 2011.
5 “NERSC Exceeds Reliability Standards with Tape-Based Active Archive”, casestudy, Active  

Archive Alliance, 2012.
6 “Data Storage: Tape Data Storage Remains an Enterprise IT Workhorse After 60 Years”, 

18 mei 2012, eWeek.com 

Neem bijvoorbeeld tape. Als extern back-up 
medium is tape aan de allerstrengste tests 
onderworpen voor optimale betrouwbaarheid. 
Daardoor blijft tape het meest gebruikte 
medium.

Volgens het Magic Quadrant-rapport van Gartner  
blijft D2D2T (back-up van schijf naar schijf naar tape)  
het komende jaar de voornaamste strategie voor 
ondernemingen.2 Onderzoek toont aan dat de nieuwste 
tapetechnologieën lagere eigendomskosten, betere 
betrouwbaarheid, grotere capaciteit en snelheid, en meer 
gebruiksgemak dan schijfopslagsystemen bieden.

Tegenstanders van cloudgebaseerde archivering en 
back-ups onderstrepen de potentiële 
beveiligingsproblemen. Met end-to-end-
gegevensversleuteling en de mogelijkheid om gegevens 
automatisch en continu te beschermen vanaf het moment 
van aanmaak, bieden cloudgebaseerde oplossingen 
echter een complementaire, veilige oplossing voor 
specifieke back-up- en archiveringsvereisten.

FEITEN OVER TAPE

2-4x

185 TB NAS

99,999 % 2-4 ordes  
van grootte  

betrouwbaarder

2-5x
LTO-5-tape is tot  

15 keer zo goedkoop als 
SATA voor langdurige 

archivering.3

De TCO van tapeoplossingen is 
circa 2-5 keer lager dan een 

Virtual Tape Library (VTL) met 
deduplicatie voor back-

updoeleinden.4 

 Een NERSC-studie toont aan 
dat geautomatiseerde 

tapesystemen een bewezen 
betrouwbaarheid van meer 
dan vijf negens (99,999%) 

hebben.5

Individuele tapecassettes zijn 2-4 
ordes van grootte betrouwbaarder 

dan SATA-schijven.6

Sony heeft een nieuwe tape 
ontwikkeld met een 

opslagcapaciteit van 185 
terabytes (TB) per cassette.

Met LTFS en toepassingen voor 
actieve archivering kan tape als 

Network Attached Storage (NAS) 
worden gebruikt.

LAGERE TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

GROTERE BETROUWBAARHEID

MEER CAPACITEIT, SNELHEID EN GEBRUIKSGEMAK
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Vanwege zijn onverwoestbare betrouwbaarheid, lage kosten en 
krachtige functies heeft tape een plaats gekregen in datacenters 
over de hele wereld.

Tape is met name ideaal om organisaties zoals die van u op de 
volgende manieren te helpen:

HERSTELLEN VAN ONGEPLANDE GEBEURTENISSEN
Wanneer gegevens in gevaar komen, is het van essentieel belang dat 
u kunt rekenen op een back-up medium dat bekend staat om zijn 
betrouwbaarheid, om risico's te weren en de continuïteit van uw 
onderneming te waarborgen. Aangezien tapes twee tot vier ordes 
van grootte betrouwbaarder zijn dan SATA-schijven,7 kunt u erop 
rekenen dat u gegevens met behulp van uw back-up tapes effectief 
kun herstellen na natuurlijke en door menselijk toedoen 
veroorzaakte rampen, alsmede gegevensinbreuken, virussen en 
andere veiligheidsschendingen die invloed kunnen hebben op al uw 
netwerkback-ups. 

Bovendien biedt het gebruik van tape als essentieel onderdeel van 
uw back-upstrategie betere bescherming dan wanneer u alleen 
vertrouwt op virtuele back-uptechnologieën, die onlinegegevens 
(vaak gevoelig van aard) blootstellen aan gevaar.

STRATEGISCH GEBRUIK VAN TAPE

7 “Data Storage: Tape Data Storage Remains an Enterprise IT Workhorse After 60 Years”, 18 mei 2012, eWeek.com

BENT U ECHT BESCHERMD?

Tape heeft zijn waarde als betrouwbare methode 
voor het herstellen van gegevens vaak bewezen, 
zowel onder de beste als de slechtste 
omstandigheden. Neem het volgende voorbeeld. 
Een belangrijke Software-as-a-Service-leverancier 
verloor gegevens voor duizenden klanten als 
gevolg van een corruptie, die vervolgens naar al 
zijn redundante datacenters werd gerepliceerd. 
De enige manier om de gegevens te herstellen 
was door tapes bij Iron Mountain op te vragen.
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GROTE HOEVEELHEDEN GEGEVENS VEILIG  
EN VOORDELIG VERPLAATSEN
In het tijdperk van Big Data genereert uw organisatie elke dag 
enorme hoeveelheden gegevens. En naarmate organisaties 
groter worden door fusies en overnames of autonome groei, 
moet u meer gegevens bewaren en beschermen door middel van 
externe opslag. Dankzij de hoge capaciteit en draagbaarheid van 
tapes is het makkelijk om terabytes aan gegevens te vervoeren. 
In feite kunnen tapes dankzij Linear Tape File Systems (LTFS) als 
enorme USB-schijven fungeren. Dit levert een eenvoudige, 
praktische manier om back-ups van gegevens te maken; in 
tegenstelling tot de langzame, duurdere methode waarbij 
gegevens via internet worden gestreamd.

HET LANGDURIG BEWAREN VAN GEGEVENS ONDERSTEUNEN
De bezorgdheid over mogelijke rechtsprocedures heeft ertoe 
geleid dat veel organisaties gegevens veel langer bewaren dan is 
voorgeschreven in regelgeving zoals de Financial Services and 
Markets Act 2000 (wet inzake financiële diensten en markten), 
de Data Protection Act 1998 (wet inzake gegevensbescherming) 
in het Verenigd Koninkrijk of de EU-richtlijn inzake 
gegevensbewaring. Met een indrukwekkende houdbaarheid van 
30 jaar biedt tape een robuuste, voordelige gegevensopslagoplossing 
voor bedrijven in sterk gereglementeerde bedrijfstakken zoals de 
financiële en verzekeringssector en de gezondheidszorg. Dat is 
veel langer dan de standaardperiode van 7 tot 10 jaar voor 
traditionele harde schijven, die altijd aan zijn en dus voor 
aanzienlijk hogere energiekosten zorgen.
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NIET-ACTIEVE GEGEVENS ARCHIVEREN
Tape levert efficiënte, rendabele en betrouwbare opslag voor niet-actieve, zelden opgevraagde gegevens. U kunt waardevolle 
bedrijfsgegevens veilig bewaren op tapemedia met een toegangstijd-SLA van 1,5 tot 2 minuten voor de meeste moderne 
tapebibliotheken. Gelaagde gegevensopslag met tape voorziet in een rendabeler opslagmedium voor uw niet-actieve data, 
zodat u uw interne en externe back-upprocessen kunt optimaliseren.

80% VAN UW GEGEVENS ZIJN WAARSCHIJNLIJK INACTIEF.  
Gelaagde gegevensopslag met tape kan uw opslagkosten verlagen en extra bescherming bieden.3

Bron: Horison Information Strategies (7/2012)

Uw opslag rationaliseren

Laag 1: Hoogpresterende 
schijf $ 6 - $ 20/GB

Laag 0: Flashopslag 
$ 50/GB

Laag 2: High-capacity schijf
$ 1 - $ 8/GB

Laag 3: Tape
$ 0,1 - $ 1,50 /GB

Opslagarchitectuur 
schijf en tape

Opslagarchitectuur 
alleen schijf 

Gemiddelde kosten 
€2.671.681/PB
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Cloudgebaseerde back-up-, herstel- en 
archiveringstechnologie levert een andere reeks 
voordelen en kan een aanvullende rol in uw 
opslagstrategie spelen. Het gebruik van 
cloudtechnologie voor uw back-up-, herstel- en 
archiveringsactiviteiten biedt een flexibele, 
schaalbare, pay-as-you-go-benadering om de 
kosten te drukken en er tegelijk voor te zorgen 
dat de gerelateerde processen met zo min 
mogelijk resources kunnen worden beheerd.

SNEL OPHALEN VAN BACK-UPGEGEVENS MOGELIJK 
MAKEN
Voor gegevens die korte RPO's en RTO's vereisen, biedt  
cloudtechnologie een uitstekende oplossing voor back-up en 
herstel door u de mogelijkheid te geven uw gegevens extern  
te bewaren en in een handomdraai op te halen. Hierdoor bent 
u beter in staat uw SLA's consistent te realiseren.

DE CLOUD STRATEGISCH  
GEBRUIKEN
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EEN GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK EXTERN 
ARCHIEF
Als u snelle toegang nodig hebt tot extern opgeslagen 
gevoelige gegevens, is een cloudgebaseerd archief dé 
oplossing voor u. In zorginstellingen worden dagelijks 
bijvoorbeeld grote hoeveelheden beeldgebaseerde 
gegevens gegenereerd, van röntgenfoto's tot MRI's.  
En hoewel deze gegevens misschien jarenlang niet 
door artsen worden geraadpleegd, kunnen ze 
onmiddellijk worden opgehaald wanneer ze in een 
cloudarchief zijn opgeslagen. De snelheid waarmee 
gegevens beschikbaar zijn kan immers een enorm 
verschil maken bij de patiëntzorg.

EEN ONGECOMPLICEERDE BACK-UP- EN 
ARCHIVERINGSOPLOSSING VERWERVEN
Back-up- en archiveringsoplossingen waarbij 
handmatige interventie nodig is, kunnen een belasting 
vormen voor organisaties met beperkte IT-resources. 
Het gebruik van een cloudgebaseerde oplossing 
verhoogt de mate van automatisering, zodat u continu 
back-ups kunt maken zonder dat u concrete back-
upmedia hoeft te hanteren. Dit is met name 
aantrekkelijk voor kleine en middelgrote IT-afdelingen  
met een klein aantal medewerkers maar dezelfde 
plichten voor gegevensbescherming.

Bron: Hosting and Cloud Go Mainstream: Hosting and Cloud Study 2014, The 451 Group, maart 2014

99 % van de respondenten uit 
ondernemingen overal ter wereld 
heeft al cloud-computingservices 
of is bezig deze te introduceren.
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TOEGANG
In welke situaties is 
onmiddellijke toegang tot 
gegevens nodig, en wanneer  
is de toegangssnelheid minder 
kritiek?

Het gelaagd opslaan van gegevens op basis van toegangseisen is 
efficiënter en voordeliger.

Als u om welke reden dan ook razendsnel informatie nodig hebt, is 
cloudtechnologie dé oplossing.

Door tape toe te voegen, kunt u zorgen voor een laatste verdedigingslinie 
in een wereld waar fouten, virussen en gegevensinbreuken zich snel via 
alle netwerken kunnen verspreiden voordat ze worden gedetecteerd. 

RETENTIE
Wat is uw beleid voor het 
bewaren van gegevens? En hoe 
snel groeit de hoeveelheid 
gegevens in uw bedrijf?

Tape biedt duurzame opslag met hoge capaciteit voor langdurige 
bewaring van gegevens, ter ondersteuning van het naleven van de 
regelgeving en het archiveren van niet-actieve gegevens. 

Cloudopslag biedt realtime toegang tot uw gearchiveerde en langdurig 
bewaarde gegevens.

KOSTEN
Hoeveel kost het in totaal om 
uw BUHA-functies te 
ondersteunen?

Het gebruik van tape voor het maken van back-ups en het herstellen van 
gegevens is een betrouwbaardere en goedkopere methode dan 
schijfgebaseerde oplossingen, maar vereist meer hands-on beheer.
Hoewel cloudgebaseerde oplossingen op de lange termijn duurder 
kunnen zijn dan tape, bieden ze snelle, geautomatiseerde back-up en 
archivering, wat het werk van IT vergemakkelijkt.

Tape en cloud kunnen in uw meest essentiële behoeften op het gebied van back-up, herstel en 
archivering voorzien. Ontwikkel een strategie waarin de voordelen van beide technologieën in 
evenwicht zijn door uw capaciteit voor gegevenstoegang en -herstel af te wegen tegen de kosten 
van de respectievelijke technologieën. Hierdoor kunt u uw onderneming efficiënter maken en 
geld besparen.

OPTIMALISEER EXTERNE  
GEGEVENSBESCHERMING  
MET TAPE EN DE CLOUD 
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UW STRATEGIE VOOR GEGEVENSBE-
SCHERMING SNEL IMPLEMENTEREN
Nu duidelijk is hoe u met tape- en cloudtechnologie kunt inspelen 
op specifieke behoeften aan externe back-up-, herstel- en 
archiveringsfaciliteiten, bent u waarschijnlijk klaar om de 
technologieën op nieuwe of verbeterde manieren in uw 
organisatie in te passen. Het is van essentieel belang dat u juiste 
strategie implementeert. Houd u aan de volgende richtlijnen om 
het proces snel te kunnen initiëren:

   VERKRIJG INZICHT IN GEGEVENS- EN GEBRUIKSPATRONEN 
VOORDAT U EEN OPLOSSING IMPLEMENTEERT

   Dit onderstreept de BUHA-basisbeginselen. Er is geen wondermiddel voor 
het beheren van uw back-up- en archiefgegevens. Uiteindelijk levert een 
combinatie van verschillende interne, externe en onlineoplossingen voor  
de meeste bedrijven de beste resultaten. Daarom is het zo belangrijk dat  
u goed weet om welke gegevens het gaat en hoe ze worden gebruikt.

  VERPLAATS UW BESTAANDE TAPE NAAR EEN EXTERNE LOCATIE
   In veel datacenters zijn de interne tapebibliotheken onbeschermd. Hierdoor 

wordt kostbare ruimte verspild en worden extra kosten gemaakt. In andere 
gevallen zijn tapebibliotheken ondergebracht in kantoren zonder goede 
klimaatregeling. Dit is riskant voor gegevensherstel en kan ertoe leiden dat 
een bedrijf na een calamiteit minder snel operationeel is. Door tape naar 
een veilige, externe locatie met klimaatbeheersing te verplaatsen, wordt 
ruimte vrijgemaakt en worden uw bedrijfsgegevens beter beschermd.

BESTE 
RESULTATEN?

Kies een combinatie van 
verschillende oplossingen.

BETERE 
BESCHERMING?
Verplaats tape naar een 
veilige externe locatie.
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RICHT U EERST OP KLEINERE PROJECTEN
 Door klein te beginnen, kunt u de expertise ontwikkelen die u nodig hebt om 
uw investering in tape- en cloudtechnologie te maximaliseren. Kies specifieke 
projecten en evalueer de impact van elke nieuwe technologie op uw IT-
ecosysteem. Wanneer u vertrouwd raakt met de manier waarop een bepaalde 
technologie werkt, maakt u plannen voor implementatie op grotere schaal aan 
de hand van ervaringen uit proefprojecten.

WERK SAMEN MET EEN BEDRIJF DAT U KAN HELPEN UW GEGEVENS 
TE BEHEREN
De gegevens van uw bedrijf zijn van essentieel belang. Bescherm ze door een 
partnerschap aan te gaan met een bedrijf dat u kan helpen een strategie voor 
gegevensbescherming te ontwikkelen en uiteindelijk te implementeren.

EEN UNIFORME STRATEGIE VOOR TAPE EN CLOUD

TAPE

 » Herstellen van ongeplande 
gebeurtenissen

 » Grote hoeveelheden gegevens  
veilig en voordelig naar  
een externe locatie verplaatsen

 » Het langdurig bewaren van 
gegevens ondersteunen

 » Niet-actieve gegevens archiveren

CLOUD

 » Zorgen dat archief- en back-
upgegevens snel kunnen worden 
opgehaald

 » Een gemakkelijk toegankelijk  
beschermd archief leveren

 »  Een rechttoe rechtaan oplossing 
verwerven voor het maken van  
back-ups 

UW INVESTERING  
MAXIMALISEREN?

Begin klein.

KRITIEKE GEGEVENS 
BESCHERMEN?
Zoek een betrouwbare 

partner.

$
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Kijk hoe tapetechnologie al tientallen jaren snellere, betrouwbaardere 
opslag levert. Download onze infographic 'The History of Tape'.

Ga voor meer informatie naar onze website of bel ons op 0032 2 712 20 20 om u te laten 
informeren over de talloze manieren waarop Iron Mountain u kan helpen uw meest cruciale 
vraagstukken op het gebied van gegevensbeheer en -bescherming op te lossen.

OVER IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) biedt informatiebeheerservices waarmee organisaties de kosten, 
risico's en ondoelmatigheden terug kunnen dringen die komen kijken bij het beheer van hun fysieke en 
digitale informatie. Iron Mountain is opgericht in 1951 en beheert talloze waardevolle gegevens, waaronder 
back-up- en archiefdata, elektronische records en fysieke bedrijfsdossiers. Tevens zorgt Iron Mountain voor 
veilige vernietiging en digitalisering van documenten voor organisaties overal ter wereld.

Bezoek de website voor meer informatie: www.ironmountain.be.

©2015 Iron Mountain Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountain en het logo van de berg zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Iron Mountain Incorporated in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn 
eigendom van hun respectieve eigenaren.
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