STORAGE-MANAGEMENT BIJ DE OVERHEID

Kijk voor meer info op

www.smart-talk.nl

INFORMATION MANAGEMENT

HOE HOUDT U DATAOPSLAG
EN -BEHEER VEILIG EN
BETAALBAAR?

INFORMATION MANAGEMENT
Overheidsinstanties hebben te maken met data. Heel veel data. Niet alleen
gemeenten, ook instanties als politie, agentschappen en overheidsinspecties
komen steeds meer in aanraking met een toenemende hoeveelheid gegevens.
Voor de opslag, toegang en bewaartermijnen hiervan, met name voor
privacygevoelige gegevens, is strikte regelgeving opgesteld. Dit vereist dan ook
een slimme oplossing voor databeheer en –opslag.
De overheid, van groot naar klein, heeft ontzettend veel

moet dus aan beide situaties kunnen voldoen. Dat be-

data onder haar beheer. Als we kijken naar een gemiddel-

tekent niet alleen de keuze voor een back-upsysteem,

de gemeente, dan zien we dat de dienstverlening aan de

maar vooral de keuze voor betrouwbare, flexibele en

burger steeds verder gedigitaliseerd wordt. Applicaties

efficiënte opslag. Kortom, de keuze voor een storage-

voor burgerzaken met een groeiend selfservice-compo-

managementsysteem dat de functies voor bescherming,

nent, inkoop- en aanbestedingsprocedures, historische

toegang en beschikbaarheid optimaal combineert en in-

gegevens; alle data wordt opgeslagen en bewaard.

tegreert.

De toegankelijkheid van deze gegevens moet aan de

IBM Spectrum Protect

ene kant worden beschermd en aan de andere kant juist

Kleine organisaties en instanties hebben vaak een be-

worden vrijgegeven. Compliancy en wetgeving stellen

perkt budget. Gelukkig zijn er tegenwoordig storage-

andere eisen aan de dataopslag en beschikbaarheid dan

managementoplossingen die het hoofd bieden aan de

mobiele toepassingen, apps en websites. In het eerste

meest voorkomende vraagstukken (zie het kader op de

geval ligt de nadruk op het bewaren en beschermen van

volgende pagina) en qua aanschafprijs niet alleen bereik-

data en in het tweede geval op snelle toegang; de in-

baar zijn voor grote organisaties. Ook voor kleinere over-

teractie van de burger met de data is daar immers veel

heidsinstanties en het MKB zijn versies beschikbaar die

groter. Een moderne overheid die met z’n tijd meegaat,

dezelfde geavanceerde functionaliteit hebben.

10 situaties om niet langer te
wachten met de aanschaf van een
goede storage-oplossing
Herkent u één of meerdere van de onderstaande
situaties? Dan is het verstandig om niet al te lang
te wachten met het vernieuwen van uw huidige
storage-omgeving.
1.	U moet voldoen aan nieuwe eisen met betrekking
tot compliancy en wetgeving

2. 	U wilt snel herstel na een calamiteit (opslag als
‘verzekering’ van uw data)

3. 	Uw back-upproces is ingewikkeld, moeilijk te
testen, en dus wellicht onbetrouwbaar

4. 	U wilt dubbele opslag van gegevens zoveel
Een voorbeeld van een dergelijk storage-managementsysteem is IBM Spectrum Protect*. Deze softwareoplossing is beschikbaar op vele platformen. Uw gegevens worden beschermd en, afhankelijk van de eisen
aan bewaartermijn, performance of restore, opgeslagen
op een sneller of langzamer (goedkoper) medium. Verder verzorgt IBM met Spectrum Protect een volledige
integratie met cloud- en gevirtualiseerde omgevingen,
beheer vanuit één centrale grafische interface en volop
faciliteiten voor een snel herstel na een calamiteit. Voor
kleinere organisaties en het MKB is er de speciale Entryversie van IBM Spectrum Protect.

mogelijk vermijden

5. 	U wilt, zonder te veel te betalen, een betrouwbare
oplossing voor langetermijndata

6. 	Uw beheer- en back-upprocedures zijn niet
gecentraliseerd

7.	U zoekt naar de juiste balans tussen data op eigen
servers en data in de cloud

8. 	U wilt inzicht in de frequentie en kosten van een
restore

9. 	U wilt uw storage-omgeving uitbreiden of
virtualiseren

10. 	U wilt de kosten van uw storage-infrastructuur
* voorheen bekend als IBM Tivoli Storage Manager.

reduceren

Meer informatie over Aprycus en IBM Spectrum Protect?
Smart Talk-partner Aprycus heeft veel ervaring met en kennis van storage-management. Ook op basis van
uw storage-vraagstukken kunnen zij u adviseren over een passende oplossing. Voor het hele traject van
advies tot implementatie, onderhoud en ondersteuning bent u bij Aprycus aan het juiste adres.
Smart Talk-pagina Aprycus
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