
Strategieën om de 'bewaar-alles' 
valkuilen te vermijden 

DE VERBORGEN KOSTEN VAN 
   ATABEHEER

SEE INFORMATION

DIFFERENTLY



DATAGROEI: HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN
In de moderne economie vormt informatie de levensader van veel organisaties. Er wordt enorm veel informatie 
geproduceerd, die ook nog eens onmisbaar is geworden voor inzicht en innovatie.

IDC schat dat bedrijven in 2020 44 zettabytes aan informatie 
zullen hebben opgeslagen. Dit is maar liefst 40 keer meer in 
15 jaar.1 

Even ter vergelijking: een moderne smartphone beschikt 
over ongeveer 32 gigabyte aan geheugen. Eén zettabyte is 
evenveel als 34 miljard smartphones waarvan het geheugen 
tot de nok toe is gevuld.2 

Zonder de juiste strategie en procedures kan deze enorme 
stortvloed aan informatie en de snelheid waarmee die groeit 
enorme schade aan uw bedrijf aanrichten.
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1 http://www.computerweekly.com/news/2240217788/Data-set-to-grow-10-fold-by-2020-as-internet-of-things-takes-off
2 http://www.techradar.com/us/news/internet/data-centre/world-could-run-out-of-storage-capacity-within-2-years-warns-seagate-vp-1278040/2

WAAR KOMT AL  
DIE INFORMATIE  
VANDAAN?

Voordat we het gaan hebben over een slimme manier om al die 
informatie te beheren en beschermen, duiken we eerst in enkele 
oorzaken van deze informatie-explosie.

Opslag groeit met 20 tot 50% per jaar

6x meer
161 EXABYTE

44x meer
35 ZETTABYTE

Minimale groei
van IT-budget
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Inzicht en innovatie zijn twee drijvende krachten achter de 
informatie-explosie. Deze krachten hebben we te danken 
aan de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en 
zorgen voor een revolutie in de kwaliteit van de informatie 
die we produceren en de manieren waarop we die gebruiken.

OORZAKEN EN VEREISTEN

In de praktijk hebben deze 
krachten een bewaardrang 

veroorzaakt. Bedrijven weten 
niet meer wat ze moeten 
archiveren, verwijderen of 
waar ze een back-up van 

moeten maken, waardoor ze 
maar gewoon alles opslaan. 
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3  http://www.cisco.com/web/ME/about/news/2015/180115.html

 »  Innovatie betekent hogere kwaliteit en grotere bestanden. 
Van hoogwaardige audio en video tot afbeeldingen en rijke 
internetcontent, de uitdijende bestanden beginnen steeds 
zwaarder te wegen op de bedrijven die ze verwerken. 
Daarnaast wordt The Internet of Things steeds belangrijker. 
Zo schat Cisco dat er maar liefst ruim 14 miljard apparaten 
met het internet verbonden zijn.3 Die produceren stuk voor 
stuk informatie die moet worden vastgelegd, opgeslagen en 
beheerd. 

 »  Inzicht is de motor achter de bewaardrang. 
Bedrijven willen de vruchten plukken van big data en zijn 
daarom massaal klant- en bedrijfsgegevens aan het verzamelen 
om die vervolgens langdurig op te slaan. E-mails, databases 
en documenten worden nu afgespeurd voor kennis waarmee 
de dagelijkse bedrijfsvoering kan worden verbeterd en 
strategische langetermijndoelen kunnen worden gesteld. 
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Internationale bedrijven hebben niet alleen te maken 
met de almaar groeiende hoeveelheid informatie, maar 
ook met nieuwe wetten, bepalingen en richtlijnen, en het 
risico op een flinke boete als ze niet op de juiste manier 
omgaan met deze informatie. De wet- en regelgeving 
voor de bedrijfswereld verandert continu. Dit maakt 
het ingewikkeld en tijdrovend om databeheer actueel 
te houden. Bovendien doen steeds meer bedrijven 
internationaal zaken.

Daarnaast hebben ze te maken met BYOD (Bring Your 
Own Device), sociale media en andere trends die de 
grens tussen werk en privé doen vervagen. Door deze 
veranderingen krijgen IT-bedrijven steeds grotere 
hoeveelheden informatie voor hun kiezen omdat 
werknemers steeds meer met bedrijfsmiddelen werken 
die nóg meer informatie opleveren. 

De sterke informatiegroei, de sterke neiging om alle 
informatie te bewaren en het grillige juridische landschap 
maken het des te moeilijker om slim met informatie om te 
gaan. Tegelijkertijd groeien de risico's voor bedrijven die 
niet proactief met informatiebeheer omgaan. 
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EEN NIEUWE CULTUUR
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Door de enorme informatiestroom en de nieuwe, 
strengere wetgeving is het essentieel dat u uw bedrijfs- en 
klantgegevens proactief beheert. Het gaat tegenwoordig 
niet om de fijne kneepjes van het ondernemersvak en 
concurrentievoordelen. Het gaat om overleven. 

Als u ten prooi valt aan de bewaardrang, krijgt u te 
maken met stijgende kosten en lagere productiviteit 
die de innovatie belemmeren en uw resultaten negatief 
beïnvloeden. 
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Laten we de verborgen 
kosten van databeheer 
eens onder de loep 
nemen.

BENT U VOORBREID OP EEN DATA-RAMP?
Databeheer staat misschien niet hoog op uw prioriteitenlijstje. Binnenkort wel. 
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 » Slechte invloed op uw budget 
Datagroei zit in een stroomversnelling, waardoor opslag 
onhoudbaar wordt. Elk jaar groeit de opslagruimte met ongeveer 
35%.7 Ook bedrijven met een royaal IT-budget beginnen de druk 
van de opslagkosten te voelen.  

 » Meer verantwoordelijkheden voor de IT-afdeling 
Door de snelle datagroei krijgt de IT-afdeling exponentieel meer 
werk. Voor elke terabyte aan primaire opslag maken bedrijven 
zo'n 4 tot 6 terabyte aan back-ups. Al die verantwoordelijkheden 
komen voor rekening van uw IT-team.  

 » Lagere productiviteit 
Niet alleen uw IT-afdeling wordt overspoeld door al die informatie. 
Ook uw andere werknemers zijn nodeloos veel tijd kwijt aan het 
zoeken naar informatie die ze nodig hebben voor hun taken. 
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IT- EN BEDRIJFSKOSTEN
Zelfs als u de juridische aspecten buiten beschouwing laat, 
heeft de datagroei nog flinke gevolgen voor de interne 
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld:

7 ESG. "Backup and Archive Convergence Trends." April 2014.

8  http://www.coveo.com/en/company/news-releases/2014/new-idc-report-points-unified-search-text-analytics-drivers-knowledge-use-employee-productivity

Uit onderzoek van IDC 
blijkt dat een gemiddelde 
kenniswerker zo'n 

36%
 van zijn 

werktijd besteedt aan het 
zoeken en verzamelen 
van informatie die op 
verschillende systemen 
is opgeslagen.8
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BEKIJK DE 
VERBORGEN 
KOSTEN 
VAN SLECHT 
DATABEHEER

DE VERBORGEN KOSTEN VAN DATA 

 » Stroom en koeling 
Informatie vormt de levensader van het digitale tijdperk. Niemand 
zal informatie als een tastbaar goed zien, terwijl we al die informatie 
wel op tastbare media opslaan. Dat kan een server zijn, maar ook een 
opslagapparaat of netwerk. Die hebben allemaal stroom en koeling nodig. 
Hoe meer informatie u verwerkt, des te meer geld u hieraan kwijt bent.  

 » Onroerend goed 
De enorme stroom aan informatie bij bedrijven krijgt alle aandacht, maar 
niemand heeft het over de kosten van vastgoed. Al die informatieverwerking 
vraagt om nieuwe fysieke opslaglocaties, die weer nieuwe kosten met zich 
meebrengen, bijvoorbeeld voor lease en beveiliging.  

 » Onderhoud 
Onderhoud vormt nog zo'n kostenpost die vaak over het hoofd wordt gezien. 
Wie zijn systeem optimaal wil laten draaien, moet daar onderhoudspersoneel 
voor aannemen. Daarnaast hebt u personeel nodig voor de gekochte of 
geleaste locaties waar u al uw IT-apparatuur hebt neergezet.

Als u die kosten uit het oog verliest, gaat de datagroei wellicht ook 
gepaard met negatieve gevolgen die u in eerste instantie niet ziet. 
Dit soort verborgen kosten komen tijdens gesprekken over de data-
strategie doorgaans niet aan bod, maar kunnen op den duur uitgroeien 
tot een blok aan het been. 

0800 272 4433 | ironmountain.be

http://www.ironmountain.be


8

DE VERBORGEN KOSTEN VAN DATA
 » Talent 

Wie alles bewaart, beschikt op een gegeven moment over een flinke verzameling verouderde hardware en 
software, waardoor u ook gespecialiseerde en daardoor dure technici in dienst moet houden. Uiteindelijk moet al 
de data naar nieuwe systemen worden gemigreerd, wat weer allerlei kosten en complicaties met zich meebrengt. 

 » Big data 
Als u maximaal wilt profiteren van big data, moet u enorme hoeveelheden informatie met verschillende systemen 
verwerken, opslaan en verplaatsen. Maar wie te veel vasthoudt, ziet door de bomen het bos niet meer. De kennis 
die juist een concurrentievoordeel moet opleveren, zou dan aan u voorbij kunnen gaan.  

 » Merkbescherming 
Zonder het juiste opslag- en beheerbeleid voor informatie loopt u het risico dat u gevoelige documenten, 
e-mails en andere informatie lekt, waardoor uw bedrijfsreputatie een deuk oploopt. Sterker nog, wanbeheer van 
informatie kan zelfs tot rechtszaken en negatieve publiciteit leiden.
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EEN EFFECTIEVE  
STRATEGIE ONTWIKKELEN
Wat komt er kijken bij een solide strategie voor 
informatiebeheer? 

Zou het niet mooi zijn als u de juiste informatie veilig 
en efficiënt kunt bewaren zolang dat nodig is? Dat 
scheelt uw bedrijf kosten en kan zelfs tot groei leiden.

Om dit te bereiken moet u een samenhangend plan 
opstellen waarin elk aspect van databeheer aan bod 
komt, vanaf het moment dat de gegevens worden 
gegenereerd tot aan het moment dat ze worden 
vernietigd. 
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DE LEVENSCYCLUS VAN UW DATA BEHEREN
De datagroei is onomkeerbaar. Als u de huidige situatie rond databeheer niet het hoofd kunt bieden, bent u 
steeds meer tijd, geld en mensen kwijt aan de informatiestroom. Daardoor houdt u minder tijd over voor de 
groei van uw bedrijf. 

Bij Iron Mountain kunnen wij u adviseren over een slimmere manier om uw data te beheren, archiveren 
en herstellen. Onze diensten zijn volledig toegespitst op de volledige levenscyclus van de informatie in uw 
bedrijf. Wij helpen u:

 »   Een slimme back-upstrategie ontwikkelen.  
Voor bedrijven die gevoelige informatie lekken 
of kwijtraken, kan het heel snel gedaan zijn. We 
helpen u de vertrouwelijkste zakelijke informatie 
te beveiligen door deze naar een van onze veilige 
externe locaties te verplaatsen. De informatie wordt 
onder ideale omgevingsomstandigheden buiten 
bereik gehouden van hackers, natuurrampen en 
menselijke fouten.

 »   Een slim archief op basis van tape ontwikkelen.  
Met Iron Mountain profiteert u van een compleet 
dienstenpakket waarmee u uw informatiestromen 
versoepelt. Als u informatie van uw systemen 
haalt en archiveert voor later, wordt de dagelijkse 
informatiestroom een stuk overzichtelijker.

 »  Herstellen na een ramp. 
Om snel en effectief te kunnen herstellen, moet er 
een plan klaarliggen voordat het noodlot toeslaat. 
We bieden een strategische dienst waarbij we uw 
huidige plan analyseren en proefdraaien. Zo weet u 
zeker dat uw bedrijf goed is voorbereid en na een 
ramp snel herstelt.

 »  Uw verouderdere back-up tapes te vernietigen.  
U kunt erop vertrouwen dat uw oude tapes zodanig 
worden vernietigd dat alle milieuvriendelijke 
beveiligingseisen en -processen worden nageleefd.
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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 documen-
ten voor organisaties overal ter wereld. 

Bezoek de website voor meer informatie: www.ironmountain.be
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Incorporated in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaren.
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LEER MEER OVER DE KOSTEN VAN 
DATABEHEER EN HOE U UW GEGEVENS  
PAS ECHT GOED BENUT. 
Download het eBook "Seizing the information advantage: how organisations can unlock insight and 
value from the information they hold".
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