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FAST LTA. 
 Specialisten voor veilige opslagsystemen voor archief en back-up, 

marktleider voor revisiezekere archivering in Duitse ziekenhuizen en 

gemeentes 

 0-byte dataverlies in 10 jaar bij meer dan 65 Petabyte in 2500 installaties 

 Design, ontwikkeling en support in Europa 

COMEX. 
 Sinds 1992 aanbieder van gespecialiseerde storage oplossingen 

voor datadistributie, back-up en archief 

 Sinds 2007 technische en commerciële partner van FAST LTA 





Silent Bricks. 



Toepassingen. 

 Principieel: grote hoeveelheden data langdurig tegen verlies beveiligen 

 

 Voor Archiefopslag, Back-upopslag en Contentopslag 

 

 Voordelen van het Silent Brick systeem: 

 Online, offline / on-site, off-site / transportabel / redundant 

 SSD, Disk, WORM 

 Eenvoudig schaalbaar door toevoeging van extra Bricks 

 Uiterst flexibel: verschillende toepassingen en configuraties 

tegelijkertijd in één systeem mogelijk – één servicecontract, één 

aanspreekpunt 

 Replicatie lokaal, remote en naar externe Brick-providers 
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Back-up met Veeam. 

Disk to Disk to Tape/VTL 

+ Snel back-up naar SSD/disk 

+ InstantRecovery vanaf SSD/disk 

+ Tape/VTL met „media“ rotatie 

+ Tape geschikt voor offline 

+ Tweede back-up op ander medium 

 

Disk to Disk + Replicatie 

+ Snel back-up naar SSD/Disk 

+ InstantRecovery vanaf alle kopieën 

+ Ontlasting van de VM door interne replicatie 

+ Minder verschillende hardware 

 

 Primaire back-up: intern (VM-storage) of naar SSD/disk (NAS) 

 Secundair back-up: of opnieuw via Veeam naar tape/VTL of via interne of externe replicatie 



Veeam & Silent Bricks. 

 Primair back-up altijd naar SecureNAS:  

snel, schaalbaar, InstantRecovery 

 Bespaart waardevolle en dure opslag in de VM 

 Snelle netwerkverbinding via dual 10GbE met LACP 

 Twee- tot viervoudige redundantie op elke Silent Brick 

 Elastisch schaalbaar door toevoeging van Silent Bricks 



Backup 2017 



Veeam & Silent Bricks: VTL 

 Secundair back-up via Veeam  

naar Silent Bricks als VTL 

 

+ Sneller dan Tape + random access 

+ Mediarotatie rechtstreeks vanuit Veeam 

+ Offline-/off-site-opslag:  

extra beveiliging ook zonder tweede locatie 

+ Eén systeem voor SecureNAS & VTL 

+ Elastisch schaalbaar 



Veeam & Silent Bricks: Replicatie 

 Secundair back-up als replicatie 

 

+ Minimale belasting van Veeam server en netwerk 

+ Rotatie van media door replicatie 

+ Silent Bricks uitnemen en offline/off-site veilig 

bewaren 

+ InstantRecovery van elk medium 

+ Silent Bricks lokaal of 

remote repliceren 



Replicatie naar Brick Online Provider 

 Optioneel: replicatie naar een Brick Online 

Provider 

 Veilige opslag in datacenters 

 

+ Additionele beveiliging tegen calamiteiten 

+ Replicatie op basis van Bricks 

+ Silent Bricks van verschillende klanten 

zijn fysiek gescheiden en AVG conform 

+ Overbrugging van het “air gap” door 

fysiek transport 

+ Eenvoudige exit-strategie door fysieke 

scheiding van gegevens 



Limited Edition. 

 Silent Brick Veeam Edition 

 

 Gelimiteerd aantal 

 Capaciteit 12 of 24 TB (bruto, disk) 

 Als SecureNAS of VTL te gebruiken 

 Zolang de voorraad strekt 



Bedankt. 
Bezoek ons op 

www.comex.eu/veeambrick 


