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Belangrijke trends in gegevensbeveiliging
Impact, kosten en voordelen van
moderne gegevensbeveiliging

Eind 2021 heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau een
enquête gehouden onder meer dan 3.000 IT-beleidsmakers en
IT-professionals om hun drijfveren en strategieën met betrekking
tot IT en gegevensbeveiliging voor 2022 in kaart te brengen.

24%

van de organisaties stapt over
op een andere back-upoplossing
met het oog op de kosten, terwijl
18% dat doet om de resultaten te
verbeteren.

87%

Belangrijkste
drijfveren & kloof
met de realiteit
Het komt steeds vaker voor
dat “productie” niet in de pas loopt
met “beveiliging”, waardoor er een
kloof ontstaat tussen wat bedrijven
verwachten en wat IT kan leveren.

van de IT-managers geeft
aan dat er sprake is van een
“beveiligingskloof” tussen
acceptabel dataverlies en
de manier waarop IT de
gegevens beveiligt.

52%

Productie en
beveiliging
in de cloud

van de servers bevindt zich
binnen het datacenter (fysiek
en virtueel), terwijl 48%
wordt gehost in de cloud
(MSP, IaaS of SaaS).

67%

Bij modernisering in 2022 gaat
het meestal om een toename
van cloudservices voor productie
en beveiliging.

van de organisaties gebruikt
cloudservices als onderdeel
van de strategie voor
gegevensbeveiliging.

33%

van de gegevens
kon meestal niet
worden hersteld na
een ransomware-aanval.

Frequentie en
impact van
ransomware
Ransomware is een calamiteit — en een
bedreiging die zich bijna gegarandeerd
voordoet en waarop elke organisatie
zich moet voorbereiden.

76%

van de organisaties
heeft het afgelopen
jaar met ten minste één
ransomware-aanval te
maken gehad.

Enterprise
& BC/DR
Het trefwoord van 2022
voor modernisering van
gegevensbeveiliging
is “heterogeniteit”. Organisaties
moeten hun tools integreren,
processen automatiseren
en workflows orkestreren.

70%

is nog steeds afhankelijk
van handmatige stappen
of scripts om te herstellen
tijdens BC/DR.

41%

van de IT-managers
beschouwt beveiliging van
hybride cloud-workloads als
het allerbelangrijkste aspect
van enterprise back-up.

#1 Back-up en herstel
Veeam is marktleider op het gebied van oplossingen voor back-up, herstel en
gegevensbeheer die moderne gegevensbeveiliging mogelijk maken, en biedt één enkel
platform voor cloud-based, virtuele, fysieke, SaaS- en Kubernetes-omgevingen.

Meer informatie: www.veeam.com/nl
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