
Ekco Cloud Backup: complete, fijnmazige 
en veilige backup van Microsoft 365 & 
Google Workspace 

Op zoek naar een volledige en flexibele backup en restore van je Microsoft 365- of Google Workspace-omgeving? Dan ben je 
bij ons aan het juiste adres! 

Sharing permissions, metadata en mail threads blijven intact:

•    Sharing permissions voor het delen van mappen en documenten;
•    ID’s en metadata van bestanden (incl. aanmaak- en bewerkingsdata en auteur); 
•    Volledige label- en mappenstructuur van je e-mail, inclusief e-mail threads. 

Backup & Restore 
•    Kant-en-klare, op basis van onze best practices vooraf 

geconfigureerde backup-schema’s;
•    Backup-schema’s naar eigen wens volledig aan te passen;
•    Niet alleen de mogelijkheid om afzonderlijke bestanden of e-mails 

te herstellen maar ook complete gebruikersaccounts en zelfs de 
gehele organisatie terug te zetten; 

•    Online preview van de inhoud en diverse export-mogelijkheden 
vanuit ons portaal (mbox, PST, eml & andere formaten).

Beheer
•    Eén centraal portaal voor het inrichten, beheren en terugzetten 

van je backups;
•    Overzichtelijke rapportages per e-mail die je zelf kunt 

configureren; 
•    Role based acces op basis van verschillende gebruikersniveaus; 
•    Self-service voor eindgebruikers.

Security & Privacy
•    Je data staat in datacenters binnen Europa;  
•    Geavanceerde anti-ransomware-engine die jouw backups scant 

op verdachte e-mail en jou zonodig waarschuwt; 
•    Alle data wordt versleuteld verstuurd en opgeslagen op 

immutable, niet-toegankelijke storage; 
•    Gedetailleerd audit-logboek beschikbaar voor alle acties die  in het 

portaal plaatsvinden.

Geavanceerde Cloud-to-Cloud backup 
Geen fouten in de backup, geen gegevensverlies
AI-engine herkent fouten in de API’s van Microsoft en Google en zal 
deze waar nodig herstellen.

Minimale beheerlast 
Inrichting, beheer en management van jouw backup vanuit één 
centraal portaal. Overzichtelijke dashboards en rapportages 
vergemakkelijken het beheer.

Werk met kant-en-klare backup schema’s of stel deze zelf in. 
Restoren kan met één druk op de knop.   

Focus op ontwikkeling
Onze oplossing is flexibel en schaalbaar. Zonder verlies van prestaties 
en snelheid te gebruiken vanaf 1 tot duizenden gebruikers en voor 
nagenoeg ongelimiteerde datavolumes.

Ons team van developers is op basis van eigen onderzoek en input 
van onze klanten continu bezig met het doorontwikkelen van onze 
oplossing. Ieder kwartaal kun je profiteren van nieuwe functionaliteit 
via major update releases. 

Ekco Cloud Backup is een must-have voor elke cloud beheerder. 
Vraag nu een demo aan of probeer de oplossing 14 dagen gratis. 


