
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een Veeam Healthcheck krijgt u meer inzicht in de effectiviteit van uw Veeam 
installatie met een antwoord op de centrale vragen; worden alle functionaliteiten 
effectief toegepast, en hoe kan ik verder optimaliseren.  
 
Inzicht 
Uw technische omgeving wordt in beeld gebracht, uw infrastructuur, welke Veeam producten 
er worden gebruikt en uw overige componenten. U krijgt hiermee meer inzicht in uw 
configuratie en infrastructuur, én u wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die van 
toepassing kunnen zijn voor uw omgeving. 
 
Optimalisatie 
Op basis van het advies rapport kunt u uw gebruikservaring optimaliseren en krijgt u meer 
informatie over de mogelijkheden en toepassingen van de Veeam solution in uw omgeving 
met eventuele aanvullingen daarop. 
 
Troubleshooting 
In het advies rapport komen vragen en issues aanbod en wordt advies uitgebracht om issues 
aan te pakken en antwoorden op de vragen te voorzien.  
 
Risico’s  
Onze Technical Consultant helpt u met de Healthcheck belangrijke aandachtsgebieden te 
kenmerken. Hiermee bent u op de hoogte van de risico’s die u loopt en kunt u met de 
Healthcheck systeemupgrades plannen om optimaal daarop in te spelen. 
 
Future-proof 
U krijgt n.a.v. de Healthcheck advies waarmee u future-proof bent, inspelend op updates en 
toekomstige ontwikkelingen en producten.  
  
Doelstelling 
Een bestaande Veeam-oplossing evalueren; 

o Prestaties analyseren ten behoeve van optimalisatie advies uitbrengen 
o Balans in effectiviteit tussen het ontwerp en de implementatie van de 

Veeam oplossing vaststellen 
o Een Health check report met een lijst van eventuele aanbevelingen 

uitbrengen 
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Wat kan een klant verwachten? 
• Inzicht in gebruikers en gebruikerservaringen door middel van interviews 
• Inventarisatie huidige back-up infrastructuur,  

o In kaart brengen van Veeam componenten 
o Functioneren van huidige Veeam componenten 
o In kaart brengen van overige infrastructuur componenten 

• Analyse back-up infrastructuur  
o Voldoet de configuratie aan best practice 
o Opstellen advies rapport, health assessment 

• Informeren over nieuwe technische ontwikkelingen 
• Nieuwe functionaliteiten van bestaande producten 
• Ontwikkelingen op het gebied van producten 

 
Kosten  
Vanaf: €1100 excl. voorrijkosten 
 
Vragen? 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 
professional.services@copaco.com of bel met +31 (0)40 2 306 400. 
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