MDES

Hot Cold Frozen Data

Onderzoeksmodule 1
Over MDES
®

MDES levert HotColdFrozenData
onderzoeksmodules die uw informatie
en informatiestromen analyseren en
richting geven bij het (kosten)efficiënt,
veilig, compliant en milieuvriendelijk
inrichten van uw dataomgeving.
De HotColdFrozenData® onderzoeksmodules worden ondersteund met
strategische kennis vanuit de
MDES-organisatie over dataopslag
en databeveiliging.

HotColdFrozenData® Efficiency Gebruiksprofiel
Efficiency Gebruiksprofiel richt zich op het inzichtelijk maken van
Hot, Cold en Frozen Data, brengt knelpunten en inefficiënties in
kaart in de opslag van uw data. Hiermee worden e-mail, file en
database issues inzichtelijk gemaakt.
Met behulp van de onderzoeksresultaten bent u onder andere in
staat om de ict-performance en beschikbaarheid van uw systemen
te verhogen, archiveringsmaatregelen in gang te zetten, datalimieten
te bewaken, en back-up & restore problemen op te lossen.
De rapportage omvat cijfers, analyses en bevindingen.

De 6 Hotcoldfrozendata® Modules

Met module 1 realiseert u:

Kennis over uw dataomgeving
kunt u genereren en vastleggen via
6 onderzoeksmodules. Met deze
HotColdFrozenData® modules kunnen
forse beheer- en compliance-voordelen
worden behaald en creëert u tevens
de mogelijkheid om uw dataomgeving
‘groen’ in te richten.

•
•
•
•
•
•
•

1. Efficiency Gebruiksprofiel
2. Waarde Gebruiksprofiel
3. Security Gebruiksprofiel
4. Efficiency Toekomst
5. Milieu Gebruiksprofiel
6. Efficiency Back-up
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Kostenbesparing
Betere dienstverlening
Vergroting schaalbaarheid
Minder beheer
Verkorten back-up-windows
Controle retentietijden
Compliance

Voorbeeld
Efficiënt e-mailgebruik

E-mails ouder dan 1 maand worden nog maar zelden gelezen, maar worden
voor toekomstige referentie wel bewaard, al dan niet verplicht. Door deze
e-mails als Frozen data te markeren en te behandelen wordt het beheer
verminderd, de infrastructuur beter benut en blijft de Exchange-database
klein, voor optimale prestaties en korte back-up & restore tijden.

In combinatie met het onderzoek Waarde Gebruiksprofiel wordt tevens
duidelijk welke informatie bewaard moet blijven en welke data verwijderd kan
worden.

