
Mythes en misverstanden  
security, back-up en recovery

Een extern datacenter is dusdanig professioneel 
ingericht, dat maar weinig systemen van individuele 
bedrijven daar tegenop kunnen. Professionele 
datacenters hebben vaak heel hoge Service Level 
Agreements (SLA’s), met daarin garanties voor uptime, 
werking van het systeem en een hoog beveiligingsniveau 
– ook tegen cybercriminelen. Daardoor weet je zeker 
dat data veilig is. Ook de scheiding van data, zoals bij 
een virtuele server of shared server, is van topkwaliteit. 
Daarnaast is de benodigde bandbreedte geen bezwaar 
meer. De internetbandbreedte is tegenwoordig 
uitstekend, waardoor cloudservers altijd bereikbaar zijn.

Mijn data is veiliger in eigen beheer dan in de cloud.

Zoals je in het e-book hebt gelezen, 
is dat onjuist. Het buitenhouden 
van cybercriminelen is een 
belangrijk onderdeel van security, 
maar de eigen organisatie en 
medewerkers tegen zichzelf 
beschermen, hoort er ook bij.

Security is om onbevoegden buiten te houden.
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Mijn applicaties en data zijn niet interessant voor cybercriminelen.

Dat klopt niet. Migreer je data naar de cloud? Dan verandert er 
vrijwel niets qua beheer. Sterker, vaak zijn de beheerdashboards en 
de aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld back-up en recovery) 
uitgebreider dan voorheen.

Dit is een groot misverstand. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat 
cybercriminelen ook het mkb aanvallen, 
alleen lees je daarover minder in het 
nieuws. Mkb’ers zijn makkelijke slachtoffers, 
omdat hun security vaak minder sterk 
is. Dat blijkt wel uit de cijfers: zes op de 
tien mkb’ers hebben ooit te maken gehad 
met cybercriminaliteit. Naar schatting 
heeft cybercriminaliteit het Nederlandse 
bedrijfsleven in 2017 maar liefst 10 miljard 
euro gekost.

Als mijn data naar de cloud gaat, ben ik de controle kwijt.

Wij zijn geen groot bedrijf, dus de kans dat 
cybercriminelen ons aanvallen is klein.

Dat weet je nooit zeker. Criminelen weten dat 
trouwens ook niet. Ze hebben vooraf vaak 
geen idee wat ze aantreffen. Zien ze dat de 
beveiliging te wensen over laat? Dan proberen 
ze het gewoon. En ze weten; de data is voor 
deze organisatie zelf wel waardevol. Dus hebben 
ze altijd de mogelijkheid om applicaties of data 
te stelen of te blokkeren en tegen betaling weer 
beschikbaar te stellen. Laat je niet gijzelen!
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Je moet kiezen tussen back-up en disaster recovery.

Op het eerste gezicht lijkt dat zo, want een complete 
service is duurder dan alleen een infrastructuur. Maar 
reken je alle kosten mee - ook die van de medewerkers, 
het onderhoud en vervangingen? Dan zijn clouddiensten 
vaak voordeliger. Let er wel op dat je geen appels met 
peren vergelijkt; als een clouddienst meer functies, 
flexibiliteit of beveiliging heeft, mag je die niet vergelijken 
met een eenvoudige infrastructuur op locatie.

Dat maakt wel degelijk uit. Iedere leverancier 
heeft een andere SLA. Wat zijn de beloofde 
RPO’s en RTO’s? Welke services en dialoog 
zijn mogelijk? Het is fijn als je meteen een 
serviceticket kunt aanmaken, maar word je 
ook echt snel geholpen? En gebeurt dat in 
jouw eigen taal? Vertel klanten dat Copaco 
in Nederland gevestigd is, met Nederlandse 
specialisten. Dat communiceert wel zo 
prettig – en is zeker niet vanzelfsprekend.

Het maakt niet uit waar je DRaaS onderbrengt.

Dat hoeft zeker niet. Vaak is een combinatie juist de beste 
oplossing. De 3-2-1-backupmethode is een juiste methode om 
gegevens veilig te stellen. Voor bedrijfskritische applicaties en 
gegevens is disaster recovery de slimmere keuze.
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Cloudservices zijn duurder dan on-premises oplossingen.
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