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LaCie introduceert CloudBox: de ultieme 
gegevensbeveiliging 

 
 
 
PARIJS, 23 juni 2011 – LaCie lanceert de LaCie CloudBox. 
Dit is de eerste hybride harde schijf die lokale en online opslag 
combineert. Deze harde schijf maakt automatisch een online 
back-up (in de cloud) van data die gebruikers op de CloudBox 
zetten. Data is daardoor veilig, beschermd en altijd en overal 
toegankelijk. 
 
De LaCie CloudBox biedt een dubbele beveiliging doordat hij 
data zowel op de harde schijf als in de cloud opslaat. Hierdoor 
is het niet meer nodig om op meerdere plaatsen back-ups te 
maken. Zorgen over dataverlies behoren hiermee tot het 
verleden. 
 
SNEL EN DOELTREFFEND BESTANDSHERSTEL 
Waar de gebruiker zich ook bevindt of wat er ook met de  
CloudBox gebeurt – denk aan schade, diefstal of brand –, er is 
altijd een online kopie van bestanden beschikbaar. De 
CloudBox is in staat om de volledige online back-up te 
herstellen. Ook als het om bepaalde bestanden of mappen 
gaat, zijn deze via het programma CloudBox Online Restore 
tot tien versies terug te selecteren en te herstellen. 
 
AANSLUITEN EN DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK 
De LaCie CloudBox biedt de mogelijkheid om in één stap een 
back-up van bestanden op twee verschillende plaatsen te 
maken. Zo is er altijd een tweede kopie beschikbaar. 
Gebruikers maken op de CloudBox een back-up van hun pc- 
of Mac-bestanden. De lokale back-ups zijn snel toegankelijk en 
indien nodig snel te herstellen. De Cloudbox verstuurt daarna 
dagelijks automatisch een kopie van alle bestanden naar de 
cloud. Dit maakt de data veilig en toegankelijk vanaf elke 
locatie. Bovendien voert de LaCie CloudBox de online back-up 
volledig zelfstandig uit, waardoor de computer niet 
aangesloten hoeft te blijven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Automatische dagelijkse back-

up naar de cloud 

• Herstel bestanden vanuit de 
cloud, zelfs in geval van 
diefstal, brand of schade 

• AES-encryptie zorgt voor 
veilige opslag 

• Verleng online back-up na een 
jaar op cloudbox.lacie.com 
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ULTIEME GEGEVENSBEVEILIGING 
De LaCie CloudBox biedt meerdere niveaus van gegevensbeveiliging. Er zijn altijd twee kopieën van bestanden 
aanwezig. Daarnaast biedt de CloudBox een 128-bit AES-gegevensencryptie. In tegenstelling tot andere cloud-
opslagoplossingen codeert de CloudBox bestanden voordat hij ze naar de cloud zendt. Dit houdt in dat niemand 
anders dan de gebruiker zelf – ook LaCie niet – toegang heeft tot deze bestanden. De CloudBox garandeert 
honderd procent beveiliging tegen dataverlies. 
 
NIEUWE ACCOUNTMANAGER VOOR ONDERSTEUNING MKB-SEGMENT 
LaCie zoekt momenteel nieuwe resellers in het mkb-segment. Onlangs werd al een nieuw partnerprogramma 
gelanceerd, dat extra zichtbaarheid en rendement voor partners biedt. Om dit commitment van LaCie aan het 
business-to-business-segment verder te onderstrepen, is Henk Baan onlangs begonnen als Account Manager 
voor Nederland. Hij heeft ruime ervaring in channel sales en accountmanagement op het gebied van oplossingen 
voor storage, security en networking, en gaat bestaande en nieuwe partners ondersteunen bij de verkoop van de 
LaCie-storageoplossingen.  
 
PRIJS EN BESCHIKBAARHEID  
De CloudBox beschikt over een capaciteit van 100GB, inclusief een jaarlicentie voor 100GB aan online back-up. 
Die is eenvoudig online te verlengen. De CloudBox is vanaf €199,90 (incl. btw) verkrijgbaar via de LaCie Online 
Store, LaCie Corner en LaCie Reseller+. Meer informatie is te vinden via www.lacie.com.  
 
OVER LACIE 
Met locaties in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië is LaCie marktleider op het gebied van opslagapparatuur 
voor de pc, Apple en Linux. LaCie onderscheidt zich door gestroomlijnde ontwerpen en vooruitstrevende 
technische prestaties. Meer informatie over onze producten is te vinden op www.lacie.com. 
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