
Back-up
Het 3-2-1 principe



Steeds meer bedrijven worden slachtoffer van 

phishing, randsomware en hack aanvallen. Door 

deze toenemende trend zijn we steeds meer 

genoodzaakt om te zorgen dat ICT security en 

back-up zaken goed geregeld zijn. Onze taak is, 

om jou als klant proactief hierin te adviseren en 

te ontzorgen. Gezien het aantal toenemende 

besmettingen/gevallen is het van belang om de 

huidige back-up oplossing samen tegen het licht 

te houden. 

Door de punten hiernaast samen te bespreken 
bekijken we of de oplossing zoals deze nu draait 
voldoet aan de eisen van de 3-2-1 regel om het 
risico te beperken.

Neem contact op met ons

Wil jij ook grip op jouw ICT?

Bel 0485 - 520324 of mail naar info@vanderhoffict.nl en maak een 

afspraak bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

Raamstraat 4

5831 AT Boxmeer

Wat houdt de 3-2-1 regel in?Het is niet de vraag of je gehackt 
wordt, maar wanneer.

Zorg voor 3 verschillende back-ups

Maak meerdere back-ups. Het liefst 3 of 

meer. 
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Minimaal 2 verschillende opslagmedia

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet 

verstandig om alles op hetzelfde apparaat 

te bewaren. Gaat dit apparaat kapot dan ben 

je namelijk nog steeds alles kwijt. Bewaar 

daarom je back-up op bijvoorbeeld een 2e 

opslagmedium.
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Waarvan minimaal 1 buiten de deur

Breekt er brand uit, of wordt er ingebroken 

binnen je bedrijf dan is de kans groot dat 

ook de externe harde schijf kapot gaat of 

gestolen wordt. Bewaar daarom altijd 1 

back-up buiten de deur. Of nog beter, in de 

cloud.
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Van der Hoff ICT is gespecialiseerd op het gebied van back-up 

en staat jou graag vrijblijvend te woord. Of het nu gaat om een 

oriënterend gesprek of hulp bij het maken van de juiste keuze voor 

jouw onderneming; wij helpen je graag goed op weg met het juiste 

advies op maat.

Denk je naar aanleiding van deze brochure dat de 

3-2-1 regel een stap in de goede richting zou kunnen 

zijn voor jouw onderneming? Of heb je vragen over dit 

onderwerp?

tel:0485 - 520324
mailto:info%40vanderhoffict.nl?subject=Vraag%20over%20back-up%203-2-1%20princiepe
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