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Hemera Online Cloudbackup service 

Beschrijving van de service 

Deze service kan en mag niet gebruikt worden als vervanging voor het primaire elektronische bestand 

Backup systeem. Met andere woorden de Online Backup Service is een secundaire of tertiair Backup systeem 

dat als aanvullend aan het primaire systeem moet worden beschouwd. 

Deze service is tevens alleen van toepassing op het backuppen of veiligstellen van gegevens die on-premisse, 

en dit op een server of werkstation, gelokaliseerd zijn. 

Het backuppen of veiligstellen van Cloud gegevens zoals Office365 vallen buiten de scope van deze service. 

De dienstverlening kan slechts gebeuren in het kader van een “Online Backup Service Overeenkomst” met 

Hemera.  

De prijszetting gebeurt op basis van bundels, bundels die een dataopslag volume vertegenwoordigen. 

Tabel1 

Bundel 1 Van 50Gb Tot 500Gb €0.0560/Gb 

Bundel 2 Van 500Gb Tot 1TB €0.0448/Gb 

Bundel 3 Van 1Tb Tot 2Tb €0.0336/Gb 

Bundel 4 Van 2Tb Tot ∞Tb €0.0224/Gb 

 

Voorbeeld: 

Voor het backuppen en opslaan van 1Tb = Bundel 1 +2 

(500Gb x €0.05) + (500Gb x €0.04) = €45 /maand 

 

Wat bepaalt het te backuppen volume? 

Twee factoren spelen hier een rol: 

1. Het totaal aan te backuppen gegevens, datagegevens + systeeminstellingen. 

2. De bewaartijd, hoe ver wens je terug te kunnen gaan in de tijd. 

Hoe wordt het te backuppen volume bepaald? 

Gedurende 1 week backuppen we de omgeving van de klant, van elke server/werkstation wordt gedurende 

deze week 1 volledige en 4 incrementele backup’s gemaakt. 

Op basis van deze gegevens en in combinatie met de gewenste bewaartijd hebben we dan een exact beeld 

van het te backuppen volume. 

In de loop van de tijd zal in functie van de aangroei dit volume vermoedelijk vergroten.  
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Opvolging 

Door een continue evaluatie en controle zal de klant geïnformeerd worden over het succesvol verloop van de 

Backup service. Bij abnormaliteiten, zoals een plotse grote verhoging van de te backuppen gegevens of 

vermindering, zal de klant hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. 

Indien uit een kosten-batenanalyse blijkt dat de volume hoeveelheid aan data niet in verhouding staat tot het 

dagelijks incrementeel te backuppen volume, zal Hemera onderzoeken en voorstellen formuleren om de 

gegevens van de klant te archiveren eerder dan dagelijks mee te nemen in het Backup verhaal. 

Betaling 

Na de evaluatie week en de afspraken in verband met de bewaartijd van de gegevens, op het Online 

Cloudbackup platform van Hemera, zal er een factuur en contract worden aangeboden. 

Na betaling van deze up front factuur wordt de dienst geactiveerd en zal er bij de daaropvolgende 

maandelijkse facturatie een correctie worden toegepast op basis van het werkelijk gebackupt volume. 

In de vermelde kostprijs, zie Tabel 1, is de huurprijs van de backupsoftware inbegrepen, de klant moet geen 

extra software licenties aankopen. 

Voor onze Online Cloudbackup service maken we gebruik van de Veeam Cloud Connect technologie, deze 

technologie staat garant voor een volledig geïntegreerde, veilige en snelle manier om te backuppen. 

Het is niet nodig om een complexe VPN-connectie op te bouwen, het data transport over internet gaat via 

een uiterst veilige en betrouwbare TLS/SSL verbinding naar Hemera. 

De gegevens zijn versleuteld (encrypted), zowel tijdens het transport als in het Datacenter van Hemera, waar 

ze opgeslagen worden.  

De GDPR en de verwerkersovereenkomst 

Op 25 mei 2018 wordt de Europese regelgeving in het kader van de privacy en bescherming van de 

persoonsgegevens van kracht. Deze EU, General Data Protection Regulation (GDPR), verordening zal er streng 

op toezien dat deze regelgeving door de dataverwerkers en dataverantwoordelijken worden nageleefd. 

In deze context is Hemera als Online Cloudbackup service aanbieder ten opzichte van de KLANT een 

dataverwerker en het is in deze hoedanigheid dat wij aanvullend bij de Online Cloudbackup overeenkomst 

een Verwerkersovereenkomst aanbieden. 

Toekomst 

Op termijn voorzien wij onze diensten uit te bereiden met Disaster Recovery en de mogelijkheid aan te 

bieden van volledige Replicatie en Systeemherstel vanaf de Cloud. Concreet betekent dit dat de KLANT bij een 

ramp zijn servers/werkstations online kan brengen vanaf het Datacenter van Hemera. Wat neerkomt op een 

100% gegarandeerde Uptime. 

Onze Partners 

   

 


