
  

Kosteneffectieve back-up en uitwijkdiensten voor gemeenten door specialisten. 
 
 

 
Uitwijkvoorziening, noodzakelijk? 
Voor gemeenten geldt dat ze steeds 
meer gaan digitaliseren en dat ze 24x7 
online diensten aan de bevolking aan-
bieden. Daarbij is het een must om na 
een calamiteit te voldoen aan regelge-
ving, dit betekent dat de Gemeente-
lijke Basis Administraties (GBA) binnen 
48 uur operationeel moeten zijn. Al-
leen het ter beschikking stellen van de 
GBA omgeving is natuurlijk volstrekt 
onvoldoende indien er een calamiteit 
plaats vindt. Om gemeenten te voor-
zien van een kwalitatief hoge back-up 
en uitwijkvoorziening heeft Aces back-
up en uitwijkdiensten ontwikkeld. 
Hiermee “ontzorgt” Aces gemeenten 
zowel op technisch als budgettair vlak. 
 

 
 
Service Level Agreement 
Voor calamiteiten heeft elke gemeente 
een continuïteitsplan opgesteld. Hierin 
liggen de procedures vast om elke 
vorm van calamiteit te boven te ko-
men. Wij stellen gezamenlijk een Ser-
vice Level Agreement (SLA) op waarin 

onder andere de Recovery Time Objec-
tive (RTO) en Recovery Point Objective 
(RPO) zijn gedefinieerd.  
Zo geeft het RPO “het maximale data-
verlies” aan dat uw organisatie zich 
kan permitteren en het RTO “de maxi-
male uitval duur”.  Uiteraard wordt 
binnen het SLA ook vastgelegd welke 
Virtual Machines (servers) bij een cala-
miteit beschikbaar dienen te komen en 
hoe deze worden ontsloten naar uw 
medewerkers. De dienst om deze di-
saster recovery te kunnen realiseren is 
genaamd “Aces Disaster Recovery Ser-
vice” (ADRS). 

 
Wat kan ik met ADRS? 
Met Aces Disaster Recovery Services 
(ADRS) biedt Aces gemeenten de mo-
gelijkheid om bij een calamiteit weer 
snel over de noodzakelijke IT voorzie-
ningen te beschikken. De basis van de 
ADRS oplossing wordt gelegd door de 
Aces Back-up As A Service (BAAS) op-
lossing. BAAS is een oplossing waarbij 
data lokaal op een back-upvoorziening 
wordt veiliggesteld. De lokale back-up 
wordt via een beveiligde verbinding 
naar het Aces datacenter gerepliceerd. 
Binnen de voorziening is gewaarborgd 
dat data voor onbevoegden niet toe-
gankelijk is. Een groot voordeel van 
ADRS is dat in de meeste gevallen uw 
huidige back-up applicatie en de opge-
bouwde kennis in stand wordt gehou-
den.   
Het beschikbaar maken van uw virtu-
ele servers gebeurd op stand-by infra-
structuur in het beveiligde Aces data-
center. In deze oplossing zijn ook de 
voor de gemeentelijke diensten beno-
digde Gemnet en internet verbindin-
gen beschikbaar. Onze dienstverlening 
bestaat zowel uit recovery als het be-
schikbaar stellen van Virtual Machi-
nes  vanaf de back-up en herstart van 
servers in overeenstemming met een 
overeengekomen SLA. 
 

 
 

 
 

 
  
  

Voordelen ADRS  
 Continuïteit van uw organisatie 

bij calamiteiten; 

 Geen eigen uitwijkvoorziening 

meer nodig; 

 Flexibel en eenvoudig te integre-

ren in uw bestaande omgeving; 

 Geen tapes (beheer) meer nodig; 

 Inclusief een jaarlijkse uitwijktest; 

 Altijd een kopie back-up buiten 

de eigen omgeving in het data-

center van Aces; 

 U voldoet aan de wettelijke re-

gels en normen (compliance); 

 Kosten efficiënt; 

 
Maak vrijblijvend een afspraak 
met een van onze adviseurs 
over de mogelijkheden en toe-
gevoegde waarde van ADRS 
voor uw organisatie. 
 

Waarom met Aces 
 Kennis van gemeentelijke om-

gevingen; 

 Focus op kwaliteit en service; 

 Snelle bereikbaarheid; 

 Flexibel en betrokken; 

 Probleemoplossend en  
resultaatgericht. 

 
Geïnteresseerd?  
ACES heeft binnen de gemeente-
lijke overheid als IT infrastructuur-
specialist ruime ervaring met het 
implementeren, optimaliseren en 
ouderhouden van disaster recovery 
oplossingen. Neem voor meer in-
formatie contact op met een van 
onze specialisten via telefoonnum-
mer 040 – 264 5300 of per mail 
verkoop@aces-it.nl  

Aces Disaster Recovery Services:  Back-up en uitwijk goed uitbesteed! 
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