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Alle genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

Samenwerken met MKBackup
Het gebruik van MKBackup levert bijzonder veel voordelen op.
Niet alleen bent u verzekerd van veilige opslag buitenshuis met een bijzonder gebruiksvriendelijke
software, maar bovendien kunt u vanaf elke gewenste locatie snel uw versleutelde gegevens weer
terugzetten. Daarnaast is geen speciale hardware nodig en zorgt dit feit in combinatie met de lage
maandkosten ook nog eens voor een goedkópe backupoplossing.
Ook in vergelijking met andere gegevensopslag biedt MKBackup veel toegevoegde waarde. Zo kan met
MKBackup zo vaak u wilt worden opgeslagen, zonder dat u hier omkijken naar heeft, kost de backup
geen tijd (ook open bestanden worden opgeslagen*), hoeft u bij de restore niet meer naar de juiste
tape of cd's te zoeken en u hoeft niet meer bang te zijn dat een computer met backup en al wordt
gestolen. Uw gegevens worden veilig op afstand en onbereikbaar voor derden bewaard. Een prettige
gedachte als u weet dat jaarlijjks meer dan 3000 pc's gestolen worden, 22% van de computers binnen
een jaar defect raakt en 32% van de gebruikers dataverlies veroorzaakt door onzorgvuldig om te gaan
met de computer(gegevens). Om nog maar te zwijgen over de risico's van brand, waterschade en
virussen...
Werkt u voor een automatiseringsbedrijf of een administratiekantoor en u adviseert uw klanten m.b.t.
backup-problematiek? In dat geval werken we graag met u samen. MKBackup werkt steeds vaker
samen met automatiseringsbedrijven en administratiekantoren die onze software adviseren aan
klanten omdat onze software gebruikersvriendelijk is en makkelijk te installeren.
Op de navolgende pagina's worden de modellen uitgelegd.

Netwerk
Voor haar verbinding naar de internet
backbone maakt MKBackup gebruik van de
infrastructuur van VirtualXS (AS-15535). Deze
infrastructuur is een van de meest
geavanceerde en snelste verbindingen naar de
internet backbone in Nederland, zie ook Figuur
A. De verbindingen zijn geoptimaliseerd voor
zowel nationaal verkeer als internationaal.
Deze verbindingen komen het gebouw op
verschillende plaatsen binnen zodat een
eventuele kabelbreuk geen effect heeft op de
beschikbaarheid. Ook zijn de verbindingen
dubbel redunant uitgevoerd om wederom
maximale beschikbaarheid te kunnen behalen.

Figuur A: Backbone connectie
Op dagelijkse basis worden er statistieken bij
gehouden van de netwerken waar het meeste
verkeer naar wordt afgeleverd, met deze
netwerken worden vervolgens ‘private peering’
overeenkomsten afgesloten. Het resultaat
hiervan is dat uw backups aan onze servers
vanaf de netwerken van bijvoorbeeld Chello,
XS4All en KPN een directe verbinding hebben
naar ons netwerk zonder dat zij over een
‘traffic exchange’ zoals de AMSIX heen
hoeven. Een ‘peering’ overeenkomst is feitelijk

een fysieke koppeling tussen twee netwerken,
deze koppelingen vinden plaats op een ‘traffic
exchange’ (een plek waar alle netwerken
samen komen).
Een ‘private peering’ overeenkomst is een
directe koppeling tussen twee netwerken
zonder dat daar een ‘traffic exchange’ aan te
pas komt, dit betekend dat er uitsluitend
verkeer van en naar ons netwerk over zo’n
‘private peering’ gaat. Hoewel een ‘private
peering’ oplossing een stuk duurder is, is het
ook vele malen sneller dan een normale
‘peering’ overeenkomst dit komt doordat er
rechtstreeks tussen de twee netwerken
gecommuniceerd wordt in plaats van over de
zwaar belaste netwerken van een ‘traffic
exchange’. Wij maken voor de koppelingen
tussen de netwerken uitsluitend gebruik van
‘private peering’ overeenkomsten voor
optimale kwaliteit van de door ons geleverde
verbindingen.
Het netwerk is tevens volledig BGP4
gerouteerd wat ervoor zorgt dat altijd de beste
en daarmee snelste route naar onze servers
wordt genomen. Hierdoor kan het voorkomen
dat uw backups naar een van onze servers een
langere weg krijgt voorgeschoteld (meer hops)
die echter wel qua snelheid (ms) beter is dan
de kortere weg (minder hops). Dit betekend dat
als er zich een router op de kortste weg
bevindt die overbelast is dan wel problemen
ondervindt de verbinding automatisch wordt
omgeleid naar een route die geen problemen
ondervindt of sneller is, het resultaat hiervan is
wederom een optimale verbinding tussen onze
server en uw backups.

Beveiliging
Over de beveiliging van uw kostbare
bedrijfsgegevens hoeft u zich geen zorgen te
maken. Uw data wordt versleuteld (128-bit
encrypted) verzonden en opgeslagen via de
telefoon- of datalijn en is uitsluitend met uw
eigen wachtwoord, dat zelfs niet bij MKBackup
bekend is, toegankelijk. Om te garanderen dat
alleen geregistreerde gebruikers of een
bevoegde partij toegang tot de data verkrijgen,
wordt een speciaal algoritme gebruikt voor
authenticatie. U kunt kiezen uit de algoritme's
Advanced Encryption Standard (AES), Triple
DES en TwoFish. Naast deze algoritme's
worden de volgende encryptie modes
geboden: Electronic Cook Book (ECB) en
Cipher Block Chaining (CBC).
Wanneer de gebruiker verbinding maakt met
de server om een backup te maken, vindt een
tweezijdige verificatie plaats. Dit betekent dat
de klant zich moet authenticeren naar de
server en de server naar de klant. Een
encryptiemethode wordt gebruikt om de
gegevens te versleutelen voordat het naar de
Storage Manager wordt verzonden. De
software ondersteund Proxy en Socks (versie 4
en 5) firewall. Naast de gebruikersnaam,
wachtwoord en het encryptiewoord kunt u ook
nog de computers beperken welke toegang
hebben voor het terughalen van data door in de
software IP adressen in te voeren.
Verder biedt MKBackup een optimaal
beveiligde opslagservers door middel van o.a.
24-uursbewaking, noodstroomvoorziening, de
hoogste mate van brandveiligheid en een
'stevige' firewall. Voor nog meer zekerheid
worden uw gegevens ook nog eens op een
fysiek andere plaats opgeslagen.

Beide datacenters zijn volgens de PCI 3 Data
Security Standard en BS7799 gecertificeerd.
Dit is één van de hoogst mogelijke certificering
die op dit moment voor datacenters in Europa
mogelijk is.

Dit is één van de hoogst mogelijke certificering
die op dit moment voor datacenters in Europa
mogelijk is.
Deze accreditatie bewijst aan
onze klanten, potentiële klanten
en personeel dat wij onze
verantwoordelijkheid nemen als
een managed services onderneming bijzonder
serieus nemen. Onze klanten moeten weten dat
wij geen compromissen sluiten als het gaat om
veiligheid. Dankzij deze unieke certificering
kunnen wij dat ook bewijzen en geven wij
zowel onze klanten als onszelf een bijzonder
belangrijke voordeel ten opzichte van de
concurrentie.

Dealer model
Omschrijving
Een dealer verkoop de producten van MKBackup en krijgt daarvoor een eenmalige fee zodra de klant
de eerste termijn heeft voldaan. Er wordt geen minimale of maximale eisen gesteld aan de dealer.
Ondersteuning, tarieven en facturering
Ondersteuning en facturering naar de eindgebruiker wordt verzorgd door MKBackup. De dealer
hanteert de verkoopprijzen van MKBackup en kan zonder toestemming van MKBackup geen
afwijkende prijs- of actieafspraken maken.
Provisie
Afhankelijk van het verkochte abonnement ontvangt de dealer een provisie genoemd in onderstaande
tabel. De dealer ontvangt voor iedere verkoop een inkooporder met het verzoek aan de dealer een
factuur te zenden voor dit bedrag. De provisie wordt binnen 30 dagen betaalbaar gesteld nadat de
eerste termijn door de eindgebruiker is voldaan. De provisie wordt uitsluitend over het afgesloten
abonnement betaald, over eventuele latere uitbreidingen worden geen provisie uitbetaald.
Abonnement
500MB
1GB
5GB
10GB

Provisie
16,00
24,00
36,00
75,00

15GB
25GB
50GB
75GB

84,00
120,00
213,00
300,00

Abonnement
100GB
150GB
200GB
250GB

Provisie
408,00
624,00
816,00
996,00

300GB
350GB
400GB

1140,00
1296,00
1464,00

Voor het eigen backup abonnement kan de dealer kiezen voor de eenmalige provisie of een
terugkerende korting van 20% korting direct op de factuur.
Beheer
De dealer krijgt binnen KIM ons beheersysteem een eigen account waarmee de accounts voor de
eindgebruikers aangemaakt kunnen worden. De eindgebruiker ontvangt een overeenkomst die
getekend aan MKBackup geretourneerd dient te worden. De dealer ziet in zijn KIM account direct
wanneer het account is opgeleverd. Alleen de accounts die via het KIM account van de dealer zijn
aangemaakt komen in aanmerking voor de provisie.
Aanmelden
Surf naar www.mkbackup.nl/samenwerken om u aan te melden als dealer, ook kunt u bellen met onze
verkoop afdeling via 023 890 16 70.
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Reseller model
Omschrijving
Een reseller verkoop de producten van MKBackup en krijgt daarvoor een blijvende korting op de
producten en verzorgt zelf de facturatie. De reseller ontvangt van MKBackup de factuur en betaald
deze binnen de gestelde termijn. De reseller is vrij in de tarief keuze naar zijn eindgebruikers. De
reseller is wel verplicht om alle naw gegevens (conform de vragen van KIM, de beheer applicatie) van
de eindgebruikers aan MKBackup beschikbaar te stellen. Wanneer de reseller één of meerdere
facturen van MKBackup niet binnen de gestelde termijn voldoet behoudt MKBackup zich het recht
voor het gehele reseller account tijdelijk uit te schakelen, met als gevolg dat alle accounts geen
backup of restore meer kunnen uitvoeren. Mocht reseller vaker een betalingsachterstand hebben
behoudt MKBackup zich het recht voor de samenwerking te beëindigen en de bestaande gebruikers te
vragen of zij het account via MKBackup willen voortzetten.
Ondersteuning, tarieven en facturering
Ondersteuning en facturering naar de eindgebruiker wordt verzorgd door de reseller. De reseller
ontvangt de facturen van MKBackup met de overeengekomen korting. MKBackup biedt geen directe
ondersteuning aan de klanten van de reseller. De reseller is vrij in de tarieven die zij haar
eindgebruikers in rekening brengt.
Korting
De reseller krijgt 20% korting op alle MKBackup producten. Deze wordt direct in mindering gebracht op
iedere factuur. Het staat MKBackup vrij om de korting te verlagen als reseller regelmatig een
betalingsachterstand heeft op facturen van MKBackup.
Beheer
De reseller krijgt binnen KIM ons beheersysteem een eigen account waarmee de accounts voor de
eindgebruikers aangemaakt kunnen worden. De reseller ontvangt een overeenkomst die getekend aan
MKBackup geretourneerd dient te worden. De overeenkomst zal altijd op naam van de reseller worden
opgemaakt. De reseller ziet in zijn KIM account direct wanneer het account is opgeleverd. Alleen de
accounts die via het KIM account van de reseller zijn aangemaakt komen in aanmerking voor de
korting. De reseller kan onder "Instellingen" van zijn KIM account bepalen wat de eindgebruikers wel
en/of niet mag in hun eigen KIM account (zelf abonnement uitbreiden/ adreswijziging, etc).
Aanmelden
Surf naar www.mkbackup.nl/samenwerken om u aan te melden als reseller, ook kunt u bellen met onze
verkoop afdeling via 023 890 16 70.
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Enkele schermen van KIM die u ziet

Welkom scherm voor partners, vanuit hier kunt u
kiezen wat u wilt doen.

Vanuit "Klant beheer" kunt u uw abonnementen
beheren en nieuwe toevoegen.

Een overzicht van aanwezige abonnementen.

U kunt middels één druk op de knop voor al uw
abonnementen de status van de backup opvragen.

U kunt een nieuw proefabonnement, betaald
abonnement en een offerte toevoegen.

Middels instellingen bepaalt u wie de
overeenkomsten en rapporten ontvangt.
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Enkele schermen van KIM die uw klant ziet

Welkom scherm voor de klant, vanuit dit scherm kan
de klant instellingen en gegevens wijzigen.

Vanuit "Contact" kan de klant de adreswijziging
doorgeven en contactpersonen toevoegen.

Vanuit "Abonnement" kan de klant zijn abonnement
wijzigen en gegevens aanpassen.

Onder "Toepassingen" kan de klant de software
downloaden en inzicht verkrijgen in de status.

