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1 High level overview 

De Office 365 back-up service naar de DMP Cloud is hieronder op hoofdlijnen visueel weergegeven. 

 

Bovenin de DMP Cloud met het Control Center welke de (1) back-up aanstuurt. (2) De Office 365 back-up wordt 
gededupliceerd, gecomprimeerd en versleutelde naar de DMP Cloud gemaakt. 

 

De back-up storage is 
op basis van 

kosteneffectieve 
object storage dienst 

DMaaS CloudDrive 
Object. 

 

Van de O365 back-up 

data kan indien 
gewenst tegen 

meerkosten ook een 
kopie naar de on-

premise omgeving 

worden gemaakt. 
Hierbij is het ook 

mogelijk om on-
premise hypervisors, 

applicaties en fysieke 

systemen vanuit de 
dienst in de back-up 
mee te nemen.  

 

Alle back-up data 

wordt versleuteld, 
gededupliceerd en 

gecomprimeerd voor een minimale belasting van de uitgaande internetverbinding. De DMP Cloud staat in een 

gecertificeerde datacenters van Eurofiber-Groenekan en InterXion-Amsterdam (Nederland), Equinix-Frankfurt 
(Duitsland) en Genève (Zwitserland). Deze datacentra kunnen op verzoek en onder begeleiding van DMP 
bezocht worden.  

 

Voor de back-up van O365 wordt standaard gebruikt gemaakt van de DMP Cloud in Amsterdam.  

 

Toegang tot de back-up omgeving voor beheer en dagelijkse gebruik gaat via een intuïtieve en eenvoudige 
webpagina. Mogelijkheden voor single sign-on via SAML en MFA kunnen worden ingeregeld indien gewenst. De 

dienst voorziet in aparte portals voor beheer en eindgebruiker restores. Indien wenselijk kunnen eindgebruiker 
en/of compliance zoekfunctionaliteiten tegen een meerprijs worden afgenomen. 

 

DMaaS Office 365 back-up is agentless: er hoeft on-premise geen software geïnstalleerd te worden. De dienst 
wordt volledig gehost vanuit de DMP Cloud. 
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2 DMaaS Office 365 back-up 

Het dashboard met loginscherm voor DMaaS Office 365 back-up. Het dashboard is in verschillende talen beschikbaar. 
Na inloggen wordt direct een overzicht weergegeven van de componenten die zijn afgenomen. 
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2.1 Microsoft Exchange Online 

Het Dashboard met overzicht van alle gebruikers waarvan de mailboxen in de back-up zijn meegenomen. In de 
weergave hieronder een totaaloverzicht van een willekeurige ExchangeOnline dataset. 

 

 
 

De back-up van de Exchange Online omgeving omvat de standaard folders waaronder Calendar, Inbox, 

Conversation History, etc. Indien gewenst is het optioneel configureerbaar ook de Versions, Discovery Holds, 
Purges en Deletions folders mee te nemen in de back-up. Met de ‘Delete’ knop is er de mogelijkheid een selectie 
van e-mail uit de back-up te verwijderen. 
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De ‘Include deleted items’ optie wordt ook wel image / no-image zoeken genoemd. Met deze instelling geeft het 
restore overzicht alle gegevens weer in de back-up over de gehele back-up historie. 

 

Microsoft archive mailboxen worden ondersteund en kunnen ook optioneel configureerbaar in de back-up 
worden meegenomen. 
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De volgende functionaliteiten zijn eenvoudig, 
zelfstandig uit te voeren: 

- Restore van de complete mailbox of 
selectie van één of meerdere items naar 
mailbox: 

- Dezelfde folder 

- een ander pad 

- Indien het bericht al bestaat, 
overschrijven of overslaan. 

 

- Restore naar PST-bestand 

- Door een limiet in te stellen zullen 
er mogelijk meerdere PST-

bestanden worden aangemaakt. 
De maximale groote is 45GB. 

- PST restore opties: 

- Common PST for all users: 

Maakt een enkel PST-
bestand per mailbox 
gebruiker. 

- Merge folder hierarchy 

between all users: Maakt 
een enkel PST-bestand 

met meedere mailboxen 
gecombineerd in dit PST-
bestand. 

- Preserve folder hierarchy 

per user (using SMTP 
address): Maakt een PST-

bestand per uniek SMTP 
address. 

- Create a folder per user 

using: maakt een PST-
bestand per gebruiker 

maar per gebruiker in een 
andere folder. 

Foldernaamgeving is te 
bepalen als volgt: 

 

▪ Alias Name: De folder name is de alias naam van de geselecteerde mailbox. 
▪ legacyExchangeDN: De folder naam is de LegacyExchangeDN waarde van de geselecteerde mailbox. 
▪ Smtp Account: De folder naam is de SMTP waarde van de geselecteerde mailbox. 

▪ sAMAccountName: De folder naam is de sAMAccountName van de geselecteerde mailbox. 
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2.2 Microsoft Onedrive 

Back-up Microsoft OneDrive for Business/Education heeft ondersteuning voor: 

- Dashboard met overzicht van alle gebruikers waarvan de OneDrive in de back-up is meegenomen; 

- Back-up en restore van files, OneNote files (.one), file versions, folders, en OneDrive for Business accounts 
naar cloud, lokale storage, en secundaire storage devices; 

- Voer point-in-time restores van OneDrive for Business accounts naar cloud OneDrive folder, andere user 
account, en lokale storage disk; 

- Restore file versies door een ‘point-in-time’ restore taak. 

- Automatische detectie van users en user groepen; 

- Meerdere back-up en restore processen van de Azure app ter voorkoming van throttling limitaties; 

- Geavanceerde zoek 

opties voor back-up 
data; 

- Schedule back-up 
taken automatisch 
op gezette tijden; 

- Content indexing en 
compliance search. 
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2.3 Microsoft SharePoint Online 

Dashboard met overzicht van alle SharePoint sites welke in de back-up zijn meegenomen. Met ondersteuning 

voor back-up en restore van SharePoint sites en granulaire content. De volgende back-up opties zijn 
beschikbaar: 

 

Documents Libraries 

Lists and List Items Sites and sub sites 

SharePoint online site collections (created using available templates) Microsoft Teams 

Microsoft Project Online Permissions 

Forms Versions 

Settings and Views Templates 

 

Niet ondersteunde 
back-up typen: 

- Alerts 

- Workflows 

- Web parts and 

customizations 
added to the 
site pages 
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2.4 Microsoft Office 365 Teams 

Back-up data is inclusief de Office 365 Groeps mailbox en SharePoint team site, welke automatisch is gecreëerd 
tijdens het opzetten van Microsoft Teams. De volgende dataset is onderdeel van de back-up. 

 

Microsoft Teams data Agent verantwoordelijk voor back-up Data welke in de back-up zit 

Office 365 Group 

mailbox 

Exchange Online Agent - Emails 

- Conversations 

- Calendar 

 

Note: Team conversations zijn opgeslagen in de Office 365 

Groeps Mailbox, in een onzichtbare folder met de naam: 

Conversation History\Team Chat. 

 

- Prive gesprekken zijn opgeslagen in de gebruikers 

mailbox die het bericht plaatst. In een onzichtbare 

folder met de naam: Conversation History\Team 

Chat. 

Office 365 Group 

SharePoint team site 

SharePoint Online Agent - SharePoint Online Office 365 Group site bestanden, 

inclusief de document library. 

- Wiki page library containing the Team data. 

Note: 

Third party Apps zijn niet ondersteund. 

 

Bestanden gedeeld in een Team channel gesprek zijn 

opgeslagen in een SharePoint Online site. 

OneDrive OneDrive Agent - Bestanden 

 

Note: Bestanden welke zijn gedeeld in een prive gesprek zijn 

opgeslagen in de delende gebruikers persoonlijke 

OneDrive. 

 

 

Belangrijkste functies: 

- Back-up en archiveer een kopie van Microsoft Team’s data door een back-up buiten Office 365 omgevingen 
naar de DMP Cloud. 

- Doorzoek Team gesprekken, bestanden, kalender, notebooks en wiki data 

- Configuratiee bewaartijden voor Teams data in Office 365 Groupen, Shartepoint, en OneDrive op basis van 
de eigen compliancy policy. 

- Restore Team data terug naar Exchange Online, SharePoint, en OneDrive. 

 

Belangrijke beperkingen: 

- De Team tabs en kanalen worden niet in de back-up meegenomen en kunnen niet worden teruggezet. Dit 
zal achteraf handmatig moeten gebeuren.  

- Chat gesprekken en links naar gedeelde bestanden kunnen momenteel niet naar Teams terug worden gezet. 

 

Bij het aanmaken van een team zal een Office 365 groep mailbox en een SharePoint team site worden 

aangemaakt met dezelfde naam als het team. De team namen zijn dan te identificeren binnen de SharePoint 
Online team sites op basis van deze naam. 
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Hoe SharePoint Online verbind met Microsoft 
Teams: 

- SharePoint Online is noodzakelijk om 
bestanden te delen en op te slaan in 
team gesprekken. 

- Bij het delen van bestanden en 

documenten binnen een channel 
gesprek, worden bestanden bewaard in 

de channel folder binnen de SharePoint 

Online document library toegangelijk 
voor alle leden van het team. 

- Voor elke team wordt een Sharepoint site 

gemaakt, en de gedeelde documenten 

folder is de standaard folder voor het 
team. Elk kanaal inclusief het algemene 
kanaal heeft een gedeelde folder. 

- Het diagram rechts is een voorbeeld van 
een relatie tussen een team, de kanalen en de document library. 
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2.5 Licentie telling 

De aangeboden oplossing maakt onderscheid tussen gelicenseerde gebruikers en opslag. U betaald alleen voor 
het werkelijke verbruik. Voor office 365 is de licentie telling als volgt: 

 

This item is metered and charged on total unique mailboxes and/or Office 365 Licensed SharePoint Online and/or OneDrive users, based 
on usage of compliance search and/or journal mailbox archive, per every user per tenant company, per month. 

 

User - a user is an entity within a tenant’s Azure Active Directory (or hybrid AD) that has an Microsoft Office 365 
license applied to them. This user will have a primary SMTP associated with them. 

 

2.6 DMaaS CloudDrive back-up storage 

De back-up van O365 zal in de DMP Cloud worden opgeslagen. 

 

Voor DMaaS CloudDrive zal de hoeveelheid data die actueel in de DMP Cloud op disk wordt opgeslagen worden 

gefactureerd. Dat is de totale off-site back-up data op disk na deduplicatie en compressie. De hoeveelheid dat 
gemeten in Terabytes (1 Terabyte = 1.099.511.627.776 Bytes) zal op een geheel getal naar boven worden 
afgerond. 

 

2.7 Back-up SLA en retentie 

De gewenste data bewaartermijnen en SLA (PLAN) is in eigen beheer via het Command Center Dashboard en 
kan eenvoudig worden aangepast naar eisen en wensen van uw organisatie. 
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2.8 Office 365 Back-up en restore doorvoersnelheid 

Voor de back-up en restore van Microsoft Office 365 zal Microsoft dynamisch throtteling toepassen. Indien er 

een aanzienlijk aantal objecten worden opgehaald, zal er meer throtteling worden toegepast. Dat is vooral het 
geval tijdens de initiële back-up, waarbij de gehele dataset zal worden opgehaald. Bij vervolg (incrementele) 
back-ups zal de beperking op doorvoersnelheid minder zijn, daar enkel nog de wijzigingen worden opgehaald. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden de prestaties te verbeteren. Deze zullen wij tijdens het onboardingsproces 
van dienst aan bod laten komen. 

 

2.9 Content Indexing voor eindgebruikers en search portal 

Compliance Search - overzicht 

Compliance functionarissen dienen specifieke gegevens te lokaliseren zodat zij kunnen voldoen aan wettelijke 
processen of zakelijke voorschriften. Civiele procedures vereisen dat gegevens die relevant zijn voor een zaak 

worden verstrekt voor juridische doeleinden. Deze zoektocht kan een zeer tijdrovende activiteit zijn voor 

compliance functionarissen. De gegevens die ze aan rechtbanken of advocaten moeten verstrekken, kunnen 
verspreid zijn over veel verschillende bronnen in de hele organisatie. 

 

Naleving van regelgeving kan een 
andere kritieke zakelijke behoefte 

die wordt aangepakt door de 
functie Compliance Search. In 

bepaalde geografische regio's 

moeten beursgenoteerde 
ondernemingen voldoen aan 

regelgeving, zoals de Sarbanes-
Oxley regelgeving en andere 

voorschriften voor financiële 
diensten, de gezondheidszorg en 
de farmaceutische industrie. 
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Belangrijkste kenmerken Compliance Search: 

Legal Hold 

- De functie Legal Hold gebruikt een op regels gebaseerde benadering om juridische informatie uit back-

ups, archieven of elektronisch gevonden gegevens (zoals e-mails en bestanden) te zoeken en te 
herstellen en vervolgens een subset van de gegevens te bewaren voor de lange termijn. Het kan ook 

worden gebruikt om juridische gegevens te zoeken uit meerdere bewaarbeleidsregels en deze 
vervolgens te archiveren in een juridische bewaarplicht met een specifiek bewaarbeleid. 

 

Identificatie van de gegevens. 

Compliance Search kan in de volgende situaties worden gebruikt: 

- Uitvoeren van gegevenszoekopdrachten; 

- Bekijken van resultaten voordat u begint met het toevoegen van gegevens aan Export Set, Review Set 

en Legal Hold. 
- Bepaal de locatie van potentieel relevante informatie en categoriseer deze op basis van factoren, zoals 

gegevenstype, grootte, locatie en meer. 
- Bepaal de bewaarder van gegevens en wijs de gegevens toe aan computers, shares en 

gegevensrepository's. 

 

Verzamelen en bewaren van de gegevens. 

Met Compliance Search kan: 

- Back-up inhoud indexeren. Denk aan de gegevens van werkstations, laptops, netwerkshares, e-
mailservers, databases en gestructureerde gegevensrepository's, zoals E-mail, SharePoint en OneDrive. 

- Filter gegevens tijdens back-up en inhoudsindexering zodat alleen de relevante informatie wordt 

verzameld. 
- Verzamel en verwerk gegevens zonder de originele bestanden te verstoren. 

- Omgaan met grote gegevenssets. 
- Indexeer zowel de metagegevens als de inhoud van documenten. 
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Zoeken en beoordelen 

Compliance functionarissen kunnen onderzoeken uitvoeren op metagegevens en inhoud voor relevante 
documenten en e-mails verzamelen met de compliance zoekfuncties. Zij hebben onder meer de mogelijkheid tot 

- Volledige toegang tot alle computers en ondersteunde applicaties voor zoeken, ongeacht de eigendoms-
/ toegangsattributen voor de gegevens; 

- Zoeken naar e-mails op onder meer ‘Aan, Van, CC, BCC, onderwerp, grootte, ontvangen tijd’; 

- Het filteren van zoekopdrachten op bewaarder, gegevenslocatie, document metagegevens en type; 
- Zoeken naar trefwoorden in bestanden, e-mails en bijlagen. 

 

Productie 

De relevante documenten kunnen op elk moment als gecomprimeerde bestanden worden geëxporteerd en 
vervolgens worden gedownload. 

- Bestanden kunnen naar CAB worden geëxporteerd. 
- E-mails kunnen worden geëxporteerd naar PST/ CAB. 
- Lotus Notes kunnen worden geëxporteerd naar NSF. 

 

Een platform voor het uitvoeren van juridische en naleving gerelateerde zoekopdrachten, waaronder 
geavanceerde zoekopdrachten, gegevensverzameling en categorisatiefuncties en exporttools. 
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2.9.1 Auditing en rapportages 

DMaaS Office 365 back-up voorziet in uitgebreide auditing en rapportage mogelijkheden welke naar eigen 
wens kunnen worden geconfigureerd (zie onderstaande voorbeelden). 
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3 Dienst ondersteuning 

Welke ondersteuning heeft de dienst (kantooruren, 24/7, e-mail of telefoon) 

3.1.1 Voorwaarden 

Servicemodel  : Standaard Support: 1e lijns support voor de Commvault omgeving back-up;* 

Dekkingsperiode : maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:00 (exclusief officiële Nederlandse 
feestdagen); 

Reactietijd   : 4 werkuren response;* 

 

* Standaard Support heeft een 4 werkuren responsetijd. Bereikbaarheid van deze dienst is van maandag 

t/m vrijdag van 08:30 – 17:00 (exclusief officiële Nederlandse feestdagen). Voor alle activiteiten die 
buiten een serviceovereenkomst vallen gelden de uurtarieven zoals beschreven in bijlage. 

 

** De overeenkomst gaat in op de benoemde ingangsdatum. Na het verstrijken van de 

overeengekomen contractduur, vanaf ingangsdatum, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 
eenzelfde periode als de oorspronkelijke contractduur. Opzegging van de overeenkomst kan door 

opdrachtgever of door opdrachtnemer per aangetekend schrijven worden gedaan, uiterlijk drie maanden 
voor de afloop van de contractduur van de overeenkomst. 

 

Indien er een additionele afspraken of afwijkende procedure zijn vastgelegd in een Service Level 
Agreement, dan is datgene wat is vastgelegd in het Service Level Agreement bepalend.  

3.1.2 Dekkingsperiode 

Wij leveren support tijdens kantoortijden is van maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:00 (exclusief 

officiële Nederlandse feestdagen). Indien gewenst kan tegen meerkosten 24x7 support worden 
afgenomen. 

 

Kantooruren 8x5 

   
Dag  

Maandag 08:30 AM 05:00 PM 

Dinsdag 08:30 AM 05:00 PM 

Woensdag 08:30 AM 05:00 PM 

Donderdag 08:30 AM 05:00 PM 

Vrijdag 08:30 AM 05:00 PM 
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4 Meest gestelde vragen 

Worden archief mailboxen in Exchange Online ook in de back-up meegenomen? 

Ja. De Microsoft archief mailboxen kunnen indien gewenst in de back-up worden meegenomen. Dit is een optionele 
instelling en heeft geen invloed op het verbruik van de licenties. 

 
 

Hoe werkt de back-up met betrekking tot studenten accounts die in dezelfde tenant zitten?  

De back-up dienst maakt bijvoorbeeld gebruik van mail enabled groepen binnen (Azure) Active Directory, waarmee 
bepaald kan worden welke mailbox in de back-up wordt meegenomen. Bijvoorbeeld de Active Directory groep “alle 
medewerkers” waar alle medewerkers lid van zijn. 

 

De back-up dienst vereist Exchange online. Werkt dat met onze hybride Exchange oplossing? 

Zowel Exchange on-premises als Exchange Online wordt ondersteund. De dienst voorziet standaard alleen in de back-
up van Exchange Online. Maar beide is mogelijk. Voor back-up van Exchange on-premise is echter lokale infrastructuur 

noodzakelijk (Proxy VMs). De licentie telling is op basis van unieke users ongeacht of deze zich on-premise of in Office 
365 bevinden. 

 

Zijn er andere randvoorwaarden waaraan onze Office 365 omgeving moet voldoen? Denk aan licenties 
of gebruikte pakketten. 

Voor de back-up van Office 365 Exchange Online, SharePoint Online en OneDrive for Business/Education zijn geen 

externe aanvullende licenties nodig inzake back-up. Indien het gewenst is eindegebruikers zelf restores uit te laten 
voeren dient voor authenticatie er een P1 of P2 premium licentie Azure Active Directory beschikbaar te zijn.   
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Wat is onze exit strategy? Als de dienst is afgelopen en we gaan niet door, wat dan? 
Indien u er niet voor kiest door te gaan met de dienst dan kan de back-up historie als restore-only dienst worden 

aangeboden. Dit kan zowel vanuit de Cloud als on-premise. Indien dit niet gewenst is dan zal alle data van het DMP 

Cloud Platform worden verwijderd. 

 

Is Self-Service onderdeel van de offerte of meerprijs? 
De dienst is volledig managed. Dat betekent dat DMP voor het dagdagelijkse beheer en monitoring van het back-up 

platform verantwoordelijk is. U voert zelf de restores uit, wij kunnen hierbij ondersteunen indien gewenst. 
 

Hoe zijn de rechten geregeld (beperkte toegang)? 

Doorgaans middels een koppeling met Azure Active Directory of on-premises. Het is echter ook mogelijk met 
individuele accounts te werken zonder koppeling met (Azure) Active Directory. Integratie van SAML/MFA zijn tevens 

mogelijk. Tijdens de onboarding sessie kan dat worden besproken.  

 

Wat is de gemiddelde snelheid (bandbreedte) voor de back-up/restore van mailboxen? 

Microsoft past dynamische throtteling toe tijdens de back-up processen. Met name bij de allereerste back-up van O365 
kan dat het geval zijn. Dat is toe te schrijven aan de hoeveelheid objecten/data die initieel wordt opgehaald vanuit het 

Office 365 platform. Door gebruik te maken van meerdere serviceaccounts kunnen back-up processen parallel worden 
uitgevoerd. De gemiddelde doorvoersnelheid die wij op het platform is rond de 35GB/h per back-up stream, wat 

doorgaans voldoende is voor de dagelijkse back-ups. Echter zijn de genoemde waarden geen garantie en kan de 
doorvoersnelheid in de praktijk afwijken. 

 

Is de back-up van on-premise VM’s en/of andere servers ook mogelijk?  

Ja, dat kan. Een on-premise infrastructuur en/of andere clouds kunnen eenvoudig worden opgenomen in de back-up 

dienst. Hiervoor kunt u een aparte licentie voor afnemen, welke op basis van werkelijk verbruik in rekening wordt 
gebracht. Voorbeeld: verbuikt uw organisatie 10 VMs, dan betaalt u voor uitsluitend 10 VM’s. Dat geldt tevens voor 

servers en/of applicaties. 

 
Wij willen ook andere clouds aan de back-up toevoegen, zit dat in de licentie? 

Dat is mogelijk, maar vereist een aanvullende licentie. Deze licentie is afhankelijk van wat in de back-up dient te 
worden meegenomen en welke Cloud van toepassing is. Denk aan VM’s, Email, Databases, etc. Ook hierbij geldt dat 

alleen het werkelijke verbruik maandelijks in rekening wordt gebracht. 

 
3e MER in de cloud? Kan dat en valt dat binnen de licentie. 

Ja dat kan. U betaalt maandelijks voor de back-up licentie. In dit model maakt het niet uit hoeveel kopieën van de data 
u maakt. Denk aan een 2de of 3de kopie van de back-up data. De extra storage kosten worden doorbelast op basis van 

werkelijk verbruik. 
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The Netherlands  Denmark   United Kingdom 
 

 
 

 
 

Utrechtseweg 92  Stockholmsgade 45  150 Aldersgate Street 

3702 AD Zeist  2100 København   London, EC1A 4AB 
 

    

Phone: +31 85 401 34 34  Phone: +45 898 816 25  Phone: +44 78 99 640 906  

Support: +31 85 401 34 30  Support: +45 898 816 26  Support: +31 85 401 34 30 
 

    

     

Belgium  Germany  Spain 

     

Esplanade 1 bus 95  Lengericher Landstrasse 34  General Martinez Campos 42, bajo 1 

1020 Brussel  49078 Osnabrück  28010 Madrid 
 

 
 

 
 

Phone: +32 280 863 75  Phone: +49 541 962 590 10  Phone: +34 607 75 41 20 

Support: +32 280 863 76  Support: +49 541 962 590 04  Support: +34 911 98 11 00 

     

South Africa     

     

Gateview Block A3, Lower Ground Floor     

Constantia Office Park,     

corner Hendrik Potgieter Road & 14th 
Avenue, Constantia Office Park     

Weltevreden Park     

1715 Johannesburg      

Phone: +27 83 556 0040     

Support: +27 87 654 1615     

 

 

 

 

 


