DE 5 MEEST
VOORKOMENDE
DISASTERS
BINNEN HET MKB

INTRODUCTIE
De uitdagingen waar MKB-bedrijven mee om moeten gaan zullen
altijd blijven komen en voor de medewerkers die deze taken op
zich nemen, kan het al snel teveel worden. Dit resulteert in het feit
dat veel bedrijven de belangrijke taak van het opstellen van een
‘Disaster Recovery Plan’ uitstellen.
Het belangrijkste van een disaster recovery plan is het begrijpen
van de grote risico’s die disasters met zich meebrengen, het
uitzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om een disaster of veel
downtime te voorkomen en het implementeren van een goede
backup en disaster recovery oplossing.
Belangrijk is dat de disasters die de grootste schade aanrichten bij
MKB bedrijven, dé disasters zijn waar de meeste
bedrijfseigenaren niet bij stil staan zoals falende hardware of
uitval van grote systemen door bijvoorbeeld stroomuitval.
Dit ebook licht de 5 meest voorkomende disasters binnen het
MKB uit, zodat bedrijfseigenaren een gevoel hebben bij de
belangen van een goed Disaster Recovery plan.
Op de volgende pagina’s vind u de meest voorkomende disasters binnen het MKB.

01
HARDWARE
STORINGEN
Een van de disasters met de meeste impact
voor MKB bedrijven en wat op elk moment kan
gebeuren is een hardware storing. Of het nu
om een kapotte harde schijf gaat of om een
gecrashte moederbord in een centrale server,
elke vorm van een hardware storing kan
resulteren in het geen toegang hebben tot
belangrijke gegevens. Misschien wel het
ergste van hardware storingen: het is
onvermijdbaar en volledig onvoorspelbaar. Uit
een recent onderzoek bij 400 partners van
StorageCraft is gebleken dat 99% wel eens
een hardware storing had ervaren, 80,9%
daarvan kwam het door een harde schijf fout.
Defecte hardware leidt tot stilstand van het
bedrijf en geen productiviteit van de
medewerkers, dit kan MKB bedrijven duur
komen te staan.

02
SOFTWARE CORRUPTIE
Permanente corruptie van server data, zoals
corruptie van het besturingssysteem of schade
aan de applicaties van een bedrijf die draaien
op deze server kunnen leiden tot aanzienlijke
downtime. Zelfs de meest geavanceerde
apparaten zijn niet immuun voor tegen
software corruptie. Uit een onderzoek van
CERN blijkt dat 1 op de 1.500 files corrupt
raken. Software corruptie kan voor grote
verstoringen zorgen voor MKB bedrijven die
niet over een backup & disaster recovery
oplossing beschikken.

03
CYBER-AANVALLEN
Virussen, Trojaanse paarden en alle andere
vormen van malware kunnen ernstige
schaden aanrichten voor MKB-bedrijven.
Volgens een report van de nationale MKBassociatie in Amerika zijn 1 op de 2 MKB
bedrijven wel eens slachtoffer van cyberaanvallen, met een gemiddelde schade van €
18.000,-. De consequenties die voortvloeien
uit cyberaanvallen - zoals diefstal van
gegevens, data-corruptie en het permanent
wissen van gegevens – kunnen ernstige
gevolgen hebben voor bedrijven en hun
klanten. Het inzetten van een firewall en
goede beveiligingssoftware is stap 1 en stap 2
om cyber-aanvallen tegen te gaan is het
opzetten van een goed fallback systeem.

04
STROOMUITVAL
Blackouts, stroomtekorten en andere energiegerelateerde problemen zijn niet zo ongewoon
als veel bedrijven denken. Uit een recent
onderzoek is gebleken dat 37% van de ITprofessional ongeplande downtime hebben
geleden als gevolg van stroomuitval in de
afgelopen 24 maanden. 32% van die
downtime duurde langer dan 4 uur. Daarnaast
zijn de kosten zorgwekkend; volgens een
enquête uit mei 2013 van onderzoeksgroep
Aberdeen Group zijn de gemiddelde kosten
voor MKB-bedrijven maar liefst € 7.905,00 per
uur.

05
GROTE DISASTERS
Natuurlijke disasters zoals tornado’s,
aardbevingen en orkanen kunnen voor kleine
bedrijven de grootste schade aanrichten. Hier
in Nederland zullen deze disasters niet veel
gebeuren gezien onze geografische locatie.
Nu is het zo dat brand- en/of waterschade wel
veel voorkomt en op het moment dat er zo’n
disaster gebeurt zullen bedrijven enorm veel
schade hebben en de downtime kan oplopen
tot een hoge inkomstenderving, vooral
bedrijven met maar 1 of 2 locaties zijn extra
kwetsbaar. Helaas kan niemand deze grote
disasters voorkomen dus daarom wordt er
altijd geadviseerd om te kiezen voor een
goede backup & disaster recovery oplossing
zodat het bedrijf na een disaster weer up en
running is.

CONCLUSIE
De hiervoor genoemde disasters die MKB-bedrijven kunnen
overkomen zijn relatief consistent in de verschillende
organisaties en bedrijfstakken. De eerste stap is het begrijpen
van de risico’s van deze disasters en de volgende, nog
belangrijkere, stap is de taak voor elk MKB-bedrijf om erachter
zien te komen wat de beste manier voor hun is om zich te
wapenen tegen deze bedreigingen.
Het inregelen van een goede backup & disaster recovery
oplossing is essentieel voor MKB-bedrijven die hun data willen
beschermen en snel weer te herstellen na een disaster.
Backup & disaster recovery oplossingen zorgen ervoor dat alle
gegevens van een bedrijf veilig gesteld zijn, buiten het kantoor
en snel te herstellen indien nodig.
Als u meer informatie wilt over onze backup & disaster
recovery mogelijkheden, laat het ons dan weten:
035-6858787
nieuwsbrief@ictel.nl

