
Reken op Managed Recovery 
n als u het risico op dataverlies en 

schade aan uw organisatie wilt  
voorkomen;

n als u geen uitwijkscenario hebt;

n als u niet zeker weet of uw data 
altijd oproepbaar is in geval van 
een calamiteit; 

n als u door wetgeving wordt gevraagd 
aan bepaalde normen en eisen te 
voldoen. 

Sterke punten van 
Managed Recovery
n Ontzorgt waar en wanneer u het wenst

n Inregelen van het continuity  
management proces binnen  
de organisatie

n Risicobeheersing

n Gebaseerd op IBM-technologie

n Continuïteit van kritische bedrijfs-
processen

n Dagelijks beheer 

n Veilig en betrouwbaar

n Schaalbare diensten tegen  
scherpe tarieven

n Geen grote IT-investeringen  
noodzakelijk

n Data standaard op tweede locatie

n Getest uitwijkscenario en draaiboek

n Actuele rapportages

n Dagelijkse support  
(5 x 9 management, 24/7 monitoring)

n RTO/ RPO, SLA back-up  
service catalog ontwerp

n Efficiëntie door beter ingerichte  
ICT-processen

n Meer dan 15 jaar ervaring in  
data-opslagtoepassingen

‘Data zijn uw  
belangrijkste assets. 

Alles draait om 
data.’ 

(Peter Pijpelink, Manager PLCS)

PLCS en IBM
PLCS is in 1999 opgericht en heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van back-up, recovery 

en uitwijk. Wij hebben een klantenbestand opgebouwd waar we trots op zijn en waar mooie referenties uit 

zijn voortgekomen. Wij werken samen met onder andere IBM Nederland B.V. en meerdere toonaangevende 

bedrijven. Deze samenwerkingen geven ons nog meer gelegenheid om onze klanten optimale en betrouwbare 

diensten en services aan te bieden. 

Dienstenoverzicht Managed Recovery 
Actuele rapportage  One screen overzichtsrapportages van historische data 

Dagelijks controle  Dagelijkse controle en herstel van uw back-up en  
 disaster recovery-producten

Trend en capaciteit analyse Analyse van toekomstige storage-capaciteit 

Back-up en recovery  On site back-up server maakt back-ups van alle kritische data  
 en er wordt een back-up gerealiseerd op uw 2e datacenter

Disaster recovery Klaar zijn voor het onverwachte, dat is essentieel 

Audit reporting en charge back Compliance met SLA

RPO-RTO en Service Catalog ontwerp Maximum toegestane verlies t.a.v. tijd en data 

Applicatie keten en discovery Automatische detectie van geïnstalleerde software 

Schaalbaar en modulair Volledig herstel van de ICT dienst samen met u of restore van 
 de data naar wens en conform gemaakte afspraken

Koppelingen met 
Microsoft SQL, Microsoft Exchange, Oracle, Windows, Unix, Linux, Mac OSX, VMWare, HyperV (meer dan 
45 verschillende operating systemen en applicaties).

P.L.C.S. BV  n  Postbus 292  n  3340 AG Hendrik Ido Ambacht - The Netherlands
Tel. +31 (0)78 - 682 36 85  n  Mob. +31 (0)6 - 24 821 621  n  info@plcs.nl  n  www.plcs.nl

Backed Up by IBM TSM

Eigen DC

‘Uw’ eigen locatie data center of PLCS data center

TSM Server

TSM Backup/Archive
Clients en TDP’s
SQL, Oracle, Exchange, SAP Storage Tiers
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