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e-boek

SaaS Protection
Kopersgids

 



Inleiding
Bedrijven van over heel de wereld vertrouwen op SaaS-toepassingen om hun activiteiten 

draaiende te houden. Met de toename van werken op afstand zijn SaaS-toepassingen 

belangrijker geworden in de ondersteuning van samenwerking en om ervoor te zorgen dat 

bestanden en mappen ongeacht van de locatie eenvoudig kunnen worden geopend zodat het 

personeel productief en verbonden kan blijven. 

Helaas denken veel organisatie nog steeds dat deze tools volledig veilig zijn en dat de noodzaak 

voor een back-up tot het verleden behoort. Dit is gewoon niet waar. Back-uppen is net zo 

belangrijk voor gegevens in SaaS-apps als voor gegevens die ter plaatse worden gehost. 

In dit e-boek leest u over veel voorkomende mythen en misvattingen over SaaS, waarom het 

hebben van SaaS-beveiliging belangrijk is en hoe we u kunnen helpen een SaaS-bescherming 

te selecteren die bij uw bedrijf past.
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4 Veel voorkomende mythen en misvattingen over 

SaaS 

1. Voor SaaS-toepassingen is geen back-up nodig

Hoewel SaaS-toepassingen tegen gegevensverlies in hun cloudservers beschermen, 

biedt dit geen bescherming tegen gebruikersfouten, accidentele of schadelijke 

verwijdering of aanvallen met ransomware. Accidentele verwijdering van bestanden 

is verreweg de meest voorkomende vorm van gegevensverlies in SaaS-toepassingen, 

ransomware kan het meeste schade veroorzaken. Dat is omdat ransomware is 

ontworpen om zich over netwerken en in SaaS-toepassingen te verspreiden waarbij 

veel gebruikers worden getroffen.

Accidental
deletion

Forgetting
to save

Spills near
hardware

Device loss
or theft

User error is a common cause of data loss

Ransomware is niet alleen een probleem op locatie. Het kan zich in SaaS-toepassingen 

verspreiden, en doet dat ook, vooral in Microsoft 365. Bedrijven hebben een manier 

nodig om bestanden, mappen, instellingen en toestemmingen snel te herstellen in het 

geval van een aanval.

2. Bestandssynchronisatie is een vervanging voor back-up

Hoewel tools voor bestandssynchronisatie zoals Microsoft OneDrive of Google Drive 

een tweede kopie van bestanden en mappen maken, zijn ze geen vervanging voor 

een back-up. Bestandssynchronisatie kopieert veranderingen automatisch naar 

Accidentele verwijdering 
van bestanden is verreweg 
de meest voorkomende vorm 
van gegevensverlies in SaaS-
toepassingen, ransomware kan 
het meeste schade veroorzaken.
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gesynchroniseerde bestanden. Dus als een map is besmet met ransomware, wordt de 

malware automatisch naar alle gesynchroniseerde versies van dat bestand gekopieerd.

Synchronisatiediensten voor bestanden bieden enkele herstelmogelijkheden maar ze 

schieten tekort om als een echte back-upoplossing voor SaaS door het leven te kunnen 

gaan. Dat zit zo:

• Als een bestand is verwijderd, worden oudere versies van het bestand ook 

verwijderd.

• U heeft geen controle over back-up en herstel—dit wordt overgelaten aan 

eindgebruikers. 

• Een omvangrijk herstel kan een tijdverslindend, handmatig proces zijn.

Bestandssynchronisatie mist niet alleen de capaciteit om te herstellen, het kan ook 

ransomware in SaaS-toepassingen introduceren. Bestandssynchronisatie en back-

up zijn geen concurrerende oplossingen; ze kunnen en moeten naast elkaar worden 

gebruikt. Onthoud: synchronisatie en delen van tools is voor productiviteit en back-up 

is voor gegevensbescherming en snel herstel.

3. SaaS-toepassingen zijn altijd beschikbaar

Hoewel SaaS-apps zeer betrouwbaar zijn, gebeuren uitvallen nou eenmaal. Alleen al in 

2020 was er vijf keer een belangrijke stroomuitval bij Microsoft 365 in een periode van 

zes weken die op bedrijven over heel de wereld een impact had. Vorige werden Google-

toepassingen door een wereldwijde stroomuitval getroffen waardoor gebruikers in 

Australië, de VS, Europa en Azië gedurende meerdere uren geen toegang hadden.

Uitvallen en langzame hersteltijden zijn niet alleen maar ongemak. Wanneer bedrijven 

geen toegang hebben tot belangrijkste bedrijfsgegevens, daalt de productiviteit en 

worden de inkomsten aangetast. Het maken van back-ups die onafhankelijk zijn 

van cloudservers van een SaaS-provider is de enige manier om ervoor te zorgen dat 

essentiële bestanden in het geval van een uitval toegankelijk zijn.

Bestandssynchronisatie mist 
niet alleen de capaciteit om 
te herstellen, het kan ook 
ransomware in SaaS-toepassingen 
introduceren.
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4. Microsoft en Google zijn verantwoordelijk voor de back-up

SaaS-leveranciers verzekeren dat ze uw cloudgegevens niet zullen verliezen. Ze 

aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor het herstel van gegevens als u 

deze kwijt raakt. Microsoft noemt dit het Model Gedeelde Verantwoordelijkheid voor 

gegevensbescherming. Daarom beveelt Microsoft in zijn gebruikersovereenkomst een 

externe SaaS-back-up aan. In het Model Gedeelde Verantwoordelijkheid:

SaaS-leveranciers beschermen gegevens tegen:

• Serviceonderbrekingen door storingen in hardware of software

• Serviceverlies door natuurrampen of stroomuitval

Gebruikers moeten gegevens beschermen tegen:

• Accidentele verwijdering

• Hackers, ransomware-aanvallen, andere malware

• Kwaadwillige insiders

Het Model Gedeelde Verantwoordelijkheid legt de plicht van gegevensbescherming 

helemaal bij bedrijven die op SaaS-diensten vertrouwen. SaaS-providers zijn 

verantwoordelijk voor het draaiende houden van hun infrastructuur, maar bedrijven zijn 

verantwoordelijk voor het behoud en de beveiliging van hun gegevens.

SaaS-leveranciers verzekeren 
dat ze uw cloudgegevens 
niet zullen verliezen. Ze 
aanvaarden echter geen 
verantwoordelijkheid voor het 
herstel van gegevens als u 
deze kwijt raakt.
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Waarom SaaS Protection belangrijk is 
SaaS-gegevens zijn niet immuun voor permanent gegevensverlies. Zowel Microsoft 

als Google geven geen garanties voor het herstellen verwijderde gegevens, het zij door 

onbedoelde menselijke fouten of een kwaadwillige ransomware-aanval. Microsoft 365 

en Google Workspace (voorheen G Suite) maken samenwerking weliswaar efficiënter, 

gegevensbescherming en -beheer blijven een probleem. 

SaaS-apps bevatten elementaire herstelcapaciteiten voor verloren gegevens, maar er 

zijn enkele belangrijk problemen: 

Gegevensverlies door permanente verwijdering

Als een werknemer per ongeluk een essentiële spreadsheet van OneDrive verwijdert 

of de retentieperiode voor een hele map met belangrijke e-mails in de prullenbak is 

verstreken, dan is Microsoft of Google niet in staat uw gegevens te herstellen. Ook als 

deze bestanden nog binnen uw retentieperiode vallen, kan het opsporen en herstellen 

van verloren gegevens meer tijd kosten dan u zich kunt veroorloven.

Gegevensverlies door een ransomware-aanval

Als uw bedrijf te maken krijgt met een ransomware-aanval, betekent geen back-up dat 

uw gegevens niet kunt terughalen vanaf een 'point-in-time' voordat de aanval plaats 

vond. Hierdoor loopt u het risico dat u niet alleen uw waardevolle zakelijke gegevens 

verliest, maar ook een flinke som geld aan criminelen – zonder enige garantie dat uw 

bestanden worden ontgrendeld, of enige toekomstige bescherming tegen eenzelfde 

aanval. 

Tijd en geld die verloren gaan bij het herstellen van bestanden

Kritieke gebruikersgegevens bewaren als werknemers een bedrijf verlaten, kan 

kostbaar zijn als er geen back-upoplossing aanwezig is. De tijd die nodig is om 

gegevens uit de cloud te herstellen kan langer duren dan uw bedrijf zich kan 

Microsoft 365 en Google 
Workspace (voorheen G 
Suite) maken samenwerking 
weliswaar efficiënter, 
gegevensbescherming en 
-beheer blijven een probleem.
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veroorloven. De hersteltijd voor verloren gegevens varieert van minuten tot weken of 

nog langer. 

Of u nu gegevens of tijd verliest, dit kan aanzienlijk van invloed zijn op uw eindresultaat. 

Om deze uitdaging aan te gaan, moet u voor deze toenemende afhankelijkheid van de 

cloud over een veilige oplossing beschikken.

Back-upoplossingen van SaaS beoordelen 
Er zijn vandaag de dag verschillende back-upoplossingen voor SaaS verkrijgbaar. 

Tijdens de beoordeling van producten wilt u er zeker van zijn dat ze de 

gegevensbescherming bieden die u nodig hebt. Wij kunnen helpen bij uw zoektocht 

naar de juiste oplossing. Een SaaS-back-upoplossing 

moet minimaal het volgende bieden. 

Uitgebreide bescherming

Sommige back-upoplossingen van SaaS beschermen alleen e-mail, bestanden en 

mappen. Er zijn vandaag de dag echter oplossingen te krijgen die voor een bredere 

dekking zorgen. Als u een SaaS-back-upproduct selecteert, moet u op zoek gaan 

naar bescherming van zaken als contracten, gedeelde stations, samenwerking- en 

chatprogramma's, en agenda's. SaaS-beschermingsoplossingen die dit soort dekking 

bieden, zijn veel effectiever voor de handhaving van bedrijfscontinuïteit dan minder 

robuuste aanbiedingen.

Frequente back-ups

Oplossingen die in frequente back-ups voorzien, stellen u in staat naar een recent 

tijdstip in het verleden te herstellen waardoor verlies van gegevens wordt beperkt. 

Zo vindt herstel snellen en gemakkelijker plaats omdat er minder handmatige 

inspanningen voor herstel nodig zijn en uw gebruikers houden gewoon toegang tot 

gegevens in het geval van een SaaS-uitval.

Als u een SaaS-back-upproduct 
selecteert, moet u op zoek 
gaan naar bescherming van 
zaken als contracten, gedeelde 
stations, samenwerking- en 
chatprogramma's, en agenda's.
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Zonder back-upoplossing 
die verder gaat dan alleen de 
elementaire beveiliging, kunt u 
mogelijk waardevolle gegevens 
niet herstellen en met een 
bedrijfsbedreigende uitvaltijd te 
maken krijgen.

Beveiliging/Compliance

Producten die gegevens back-uppen conform de rapportagestandaarden van Service 

Organisation Control (SOC 1/ SSAE 16 en SOC 2 Type II) en uw behoeften ondersteunen 

aanzien van de naleving van HIPAA en AVG. 

Hoe wij u kunnen helpen
Nu het werk verschuift naar een digitaal personeelsbestand op afstand, hebben 

bedrijven tools nodig die snel en effectief kunnen bevorderen hoe met risico's moet 

worden omgegaan in verband met nieuwe naleving, beveiliging en gegevensverlies. 

De voordelen van samenwerking en verbinding die SaaS-toepassingen bieden, kunnen 

niet worden ontkend, maar zonder gepaste beveiligingsmaatregelen kunt u uw eigen 

bedrijf in gevaar brengen. Of het nu om een menselijke fout of een kwaadwillige aanval 

gaat, zonder back-upoplossing die verder gaat dan alleen de elementaire beveiliging, 

kunt u mogelijk waardevolle gegevens niet herstellen en met een bedrijfsbedreigende 

uitvaltijd te maken krijgen. 

Datto SaaS Protection kan helpen. Datto SaaS Protection is een cloud-to-cloud 

back-upoplossing die in een uitgebreide back-up en herstel voorziet voor kritieke 

cloudgegevens in de toepassingen van Microsoft 365 en Google Workspace. 

Uitgebreide gegevensbescherming

Microsoft 365 Google Workspace

• Exchange

• Tasks

• OneDrive

• SharePoint

• Teams

• Gmail

• Google Docs

• Agenda

• Contacten

• Shared Drives
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Neem stress weg met een back-
uplossing voor SaaS die het 
makkelijk maakt de bestanden en 
mappen te vinden en herstellen 
die u nodig hebt, meteen wanneer 
u ze nodig hebt.

Robuuste, geautomatiseerde back-up

Stel de back-up van uw SaaS in en bespaar tijd

Gegevensverlies kan om meerdere redenen gebeuren - menselijke fouten, 

cyberaanvallen en het bijbenen van nieuwe compliancemaatregelen kunnen u 

waardevolle tijd en middelen kosten. Bescherm uw bedrijfsgegevens efficiënt en 

vermijd het saaie dagelijkse beheer van uw back-ups met SaaS Protection.

• Geautomatiseerde point-in-time back-ups 3 keer per dag leggen de relevante 

wijzigingen van uw team in Exchange Online, Google docs, Sharepoint-sites en 

andere relevante apps vast

• Detectie van nieuwe gebruikers en automatische archivering voor vertrekkende 

werknemers bespaart u geld, beschermt kritieke informatie en vermindert de 

inspanningen van de beheerder

• Niet-destructief herstel haalt gegevens terug zonder bestaande bestanden, mappen 

of zelfs siteverzamelingen te overschrijven die op dezelfde Sharepoint-URL het 

doelwit zijn.

• In de cloud beheerd gebruikersinterface betekent dat op locatie geen hardware 

nodig is voor back-ups en beheerders kunnen altijd en overal de status controleren

Snel, eenvoudig herstel

Ga verder dan de ingebouwde herstelcapaciteiten van uw SaaS-toepassingen

Neem stress weg met een back-uplossing voor SaaS die het makkelijk maakt de 

bestanden en mappen te vinden en herstellen die u nodig hebt, meteen wanneer u ze 

nodig hebt.

• Granulaire herstelfunctie om verloren bestanden en mappen direct naar het 

account van een klant te herstellen of ze naar uw computer of apparaat te 

downloaden

• Exporteren voor toegang tot bestanden in de cloud in standaardindelingen als 

Microsoft 365 of Google Workspace uitvalt
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• Robuuste zoekparameters in alle gebruikers om u te concentreren op e-mails, 

contactpersonen, bestanden en hele mappen die u nodig hebt

• Volledig serviceherstel van individuele items of volledige gegevensmappen met 

hun oorspronkelijke structuur voor indeling, bestand en label intact

• Onbeperkte opslag betekent dat uw gegevens beschermd worden naarmate u 

groeit

Beveiliging eenvoudig gemaakt

Uw gegevens verdienen beter dan standaard branchebeveiliging

Ga verder dan de voor de branche geldende normen om ervoor te zorgen dat uw SaaS-

gegevens veilig zijn, hersteld kunnen worden en zijn beschermd.

• SOC 2 Type II gecontroleerd

• Ondersteunt HIPAA- en AVG-compliance

• Verplaats gegevens van de ene account naar de andere met 

beheerderscapaciteiten

• Gegevensversleuteling zowel in rust als tijdens overdracht

• Gegevenscontroles en bewakingstools, inclusief controlelogboeken

Conclusie
Wij begrijpen de behoeftes aan samenwerking en bedrijfsvoering van groeiende 

organisaties, en de SaaS Protection van Datto beschermt uw cloudgegevens 

tegen online veiligheidsdreigingen en uitvaltijd. Door de juiste SaaS Protection te 

implementeren, zult u zich veiliger voelen en kunt u eenvoudig bestanden en mappen 

vinden en herstellen, precies op het moment dat u ze nodig hebt.

Neem vandaag contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen uw bedrijf 

tegen permanent gegevensverlies te beschermen.  

 

 


