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Service Definitie 
 
Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc’s, laptops en servers te back-uppen 
en back-ups te herstellen. 
 
Leza maakt hiervoor gebruik van een geavanceerde software applicatie. 

 
Leza installeert deze software applicatie op de pc, laptop of server. 
Hierbij worden een unieke loginnaam en wachtwoord uitgegeven. 

 
Na een initiële back-up worden in het vervolg enkel de gewijzigde bestanden 
geback-upt (In File Delta Techniek).  
 
Na elke voltooide back-up verstuurt de software een back-up rapport.  
Dit rapport bevat een overzicht van alle bestanden waarvan een back-up is 
gemaakt. Wanneer er een fout optreedt, wordt dit ook gemeld in het rapport. 

 

Algoritmen 

 
Leza maakt gebruik van de meest geavanceerde encryptietechnologieën. Data 
wordt hierdoor veilig getransporteerd over een ADSL- of breedbandverbinding. 
Er wordt gebruik gemaakt van 128 bits versleuteling. 
 
Ook kan de gebruiker aangeven hoe lang bepaalde bestanden bewaard moeten 
worden.  
 
Leza Online back-up ondersteunt vrijwel alle operating systems. 
Voorbeelden van ondersteunde systemen zijn: Windows, Linux, Mac OS X, Unix 
en Solaris. 
 
Daarnaast ondersteunt Leza Online ook programma’s als Microsoft SQL Server, 
My-SQL, Oracle Databases (vanaf 8i), MS Exchange Server en Lotus Notes. 
 

1 Data-encryptie 

 
Leza garandeert dat niemand bij uw data kan; zelfs Leza niet! Voordat uw data 
op de Leza servers terecht komt, wordt deze omgezet; gegevens worden 
versleutel naar gecodeerde bestanden. Dit heet ‘data-encryptie’. Al uw data 
wordt met een 256 bitsgloritme versleuteld. Hierdoor is het alleen voor de 
beheerder van de encryptie-key mogelijk om de data te lezen. 

 

 

 

 

 



   

 

2 Beveiligde internet verbinding 

 
SSL-beveiliging voorkomt dat uw data worden onderschept door derden. 
Leza maakt gebruik van Point to Point SSL communicatie tussen server en cliënt. 
‘SSL’ staat voor ‘Secure Socket Layer’. Dit is een beveiligingstechniek voor 
dataverkeer tussen een cliënt en een webserver.  
 
SSL beveiligt deze data tegen onderschepping door onbevoegde derden.  
De beveiliging vindt plaats door middel van ‘encryptie’. 
 
Encryptie is een geavanceerde beveiligingstechniek, die onder andere gebruikt 

wordt bij internetbankieren. 

 

 

3 Datacenter  
 
Het datacenter wordt goed bewaakt: dag en nacht, zeven dagen in de week.  
Dit gebeurt door deskundig opgeleid personeel. De zeer uitgebreide 
voorzieningen waar het datacenter op kan rekenen, zijn onder andere:  
 
- Klimaatregeling 
- Videobewaking 
- Biometrische beveiliging (vingerafdrukidentificatie) 
- 24x7x365 toegang voor geautoriseerde gebruikers 
- Ononderbroken noodstroomvoorziening 
- Snelle en stabiele verbindingen 
- Noodstroomvoorziening voor enkele dagen 

 

 

4 Recovery 

 

Gebruikers van Leza Online back-up hebben 24 uur per dag de mogelijkheid om 
te beschikken over hun data. U kunt bestanden terugzetten via onze software en 
via het web; vanaf elke machine en op elke locatie! Indien dit niet zelf kan 
worden uitgevoerd kan dit worden gedaan door een medewerker van Leza op 
werkdagen (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00) De kosten hiervan kunt u 
onderaan terug vinden bij de prijslijst.  
 
Heeft u een volledig hardware en software contract (GSA) dan kan u hier ook na 
werktijden en in het weekend bij geholpen worden. 
 
Voor informatie over GSA contract kan u contact opnemen met info@leza.nl of 0229 562110 



   

 

 

5 Richtlijnen Reactietijden & Bereikbaarheid  

 

Voor al uw vragen en klachten kunt u tijdens kantoortijden terecht bij onze 

medewerkers. Dit geldt zowel voor spoedgevallen als voor niet-spoedgevallen.  

 

Uiteraard hebben spoedgevallen met het volledige GSA contract  de 

hoogste prioriteit en voorrang. 

 

 

Leza is bereikbaar op de volgende manieren: 

 

Binnen kantoortijden 09.00 - 17.00 

 

- Helpdesk email: support@leza.nl  

- Helpdesk telefoon: 0229 562110 optie 1 

- Algemene vragen: info@leza.nl  

 

 

 

Buiten kantoortijden 08.00 – 23.00 

 

Indien u een volledig GSA contract heeft: 

 

- Storingsdienst telefoon:  0229 562110 optie 1 

   

Indien u geen GSA contract heeft:  

 

- Wordt het verzoek naar de eerst volgende werkdag verplaatst  

- Indien dit niet mogelijk is bespreek dit dan met de betreffende monteur. 

Kosten zijn 80,- per uur + 200%  

- Indien de monteur op locatie moet komen worden de voorrijkosten en 

arbeidsloon 200% doorbelast  

 

 
Voor informatie over GSA contracten kan u contact opnemen met info@leza.nl of 0229 562110 
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6 Controle back-ups 

 

Zodra Leza een back-up reeks heeft aangemaakt, kunt u beginnen met back-

uppen. Vanaf dat moment controleert Leza dagelijks de status van uw back-ups. 

Op deze manier weet u zeker dat uw back-up procedure goed verloopt . 

 

 

7 Onderhoudswerkzaamheden  

 

Onderhoudswerkzaamheden vinden in beginsel zo veel mogelijk plaats op een 

vaste dag. 

Leza Online back-up kiest hierbij voor elke eerste maandag van de maand.  

Op die dag worden vaste controles en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Leza draagt er zorg voor dat eventuele hinder voor klanten zich tot een minimum 

beperkt.  

 

 

8. Gebruiksvoorwaarden Leza Online back-up 

 

Voor het slagen van een goede back-up moeten volgende aspecten aan de eisen 

voldoen waarop Leza niet aansprakelijk kan worden gesteld:  

 

- Internet moet aanwezig zijn 

- De pc moet aanstaan op afgesproken data  

- De pc moet werkend zijn  

- Indien pc uitvalt kan er geen back-up worden gemaakt  

- Bij brand-/waterschade kan de pc beschadigd zijn, en is niet meer in staat 

om een back-up uit te voeren.  

 

 

 

5 



   

 

7. kosten:  

 

Data Prijs per maand 
 
Data Prijs per maand 

5 GB € 15,-- 
 
75 GB € 82,-- 

10 GB € 20,-- 
 
100 GB € 100,-- 

20 GB € 30,-- 
 
150 GB € 145,-- 

30 GB € 45,-- 
 
200 GB € 185,-- 

50 GB € 65,-- 
 
250 GB € 225,-- 

    

 

    

Indien afwijkende hoeveelheden, neem dan contact op met info@leza.nl  

1x Client Installatie op afstand: 40,-  

Exchange brick level (per mailbox/maand): € 1,-- 

MS-SQL server (per database/maand): € 1,-- 

MY-SQL server (per database/maand): € 1,-- 

Oracle server (per database/maand): € 1,-- 

Aanleveren eerste backup op HD: € 150,-- 

 

Heeft u meerdere kassa’s in het net werk dan rekenen wij:  

Extra installatiekosten (á € 40,-) en eventuele kosten voor de uitbreiding van het 

aantal gigabytes. 

 

Boven genoemde prijzen zijn excl. btw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Boven genoemde prijzen zijn excl. btw  

�  Ik wil graag informatie ontvangen voor een GSA contract. 

�  Ik wil graag informatie ontvangen voor Leza Anti Virus. 

 
Klant accordeert bovenstaande punten uit de algemene voorwaarden:  

 

 

Ondertekening klant 

 

Naam:______________________________________________ 

Bedrijfsnaam: ________________________________________ 

Adres:______________________________________________ 

Postcode: ___________________________________________ 

Plaats:______________________________________________ 

Telefoonnummer:_____________________________________ 

Email:______________________________________________ 

 

Handtekening klant: ___________________________________ 

 

 

U kunt uw overeenkomst versturen naar:  

 

Leza Online Back-up 

 

T.a.v. De Administratie 

Atoomweg 7 

1627 LE Hoorn 

Omschrijving  Aantal Prijs/aantal gb 

Installatie kosten  (1 werkplek) 1x € 40,-  

Data  

Extra werkplek(-en) 

EV uitbreiding data 


