
  
 

Back-up 
• Dagelijkse backups die we 14 dagen bewaren. 

• Maandelijkse backups die we 6 maanden bewaren. 
(beschikbaar vanaf TPSC Cloud™ Premium) 

• Backups worden versleuteld en op meerdere locaties 
bewaard. 

• Backups versturen we uitsluitend via een beveiligde SSL-
verbinding. 

Noodstroomvoorziening 
• In het geval van een totale stroomuitval zijn alle 

datacentra voorzien van een noodoplossing in de vorm 
van een geaarde UPS (Uninterrupted Power Supply). 

• Het UPS-noodsysteem is n+1 redundant, de secundaire 
UPS neemt onmiddellijk over wanneer de primaire unit 
uitvalt. 

• Wanneer de netstroom uitvalt, zullen regelmatig geteste 
dieselgeneratoren het datacenter van stroom voorzien. 

Fysieke beveiliging 
• Key card protocollen, biometrische scanprotocollen,  

24/7 uur intern en extern toezicht op ieder datacenter. 

• Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de 
datacenters. Daarbuiten krijgt personeel geen toegang 
zonder verklaring en begeleiding. 

• Alle medewerkers in het datacentrum ondergaan een 
grondige screening voordat iemand wordt aangenomen. 
Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsverklaring 
getekend. 

Routingapparatuur 
• Altijd redundant en uitsluitend "enteprise-class" routing 

apparatuur wordt in onze datacentra gebruikt. 

• Glasvezelverbindingen komen op verschillende punten 
binnen om het uitvallen van services te voorkomen. 

• Alle dataverkeer wordt via een beveiligde SSL-verbinding 
verstuurd. 

Klimaatbeheersing 
• Ieder datacenter beschikt over klimaatbeheersing. Dit 

systeem is altijd n+1 redundant uitgevoerd. Wanneer de 
primaire beheersing uitvalt, neemt de secundaire unit 
direct over. 

• Iedere 90 seconden wordt alle lucht in het datacentrum 
gefilterd. Stof en verontreinigingen worden verwijderd. 

• Het geavanceerde brandblussysteem voorkomt 
brandverspreiding. 

 

 
  

 

Betrouwbare infrastructuur 
The Patient Safety Company ondersteunt uw activiteiten volledig door binnen uw regio een zeer betrouwbare 
infrastructuur voor TPSC Cloud™ te leveren. Het spreekt voor zich dat uw gevoelige bedrijfsinformatie beschermd wordt 
door vooraanstaande beveiligingsmaatregelen, waarbij alle data encryptie en SSL-verbindingen volledig in 
overeenstemming zijn met SSAE16 en HIPAA. 

 



 
 
 
 
 
 

Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan veiligere en betere zorg 

door verfrissende en innovatieve 
technologieën toe te passen en deze 
laagdrempelig beschikbaar te stellen. 
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