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HANDLEIDING VEEAM CLOUD CONNECT
Bestaande Veeam backups kunnen met Cloud Connect worden verstuurd naar onze
servers.

INSTELLEN CLOUD CONNECT
Open op uw Veeam server de Veeam Backup & Replication Client. Ga vervolgens naar
‘Backup Infrastructure’ en selecteer ‘Service Providers’.

Klik op ‘Add Service Provider’:
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Vul de URL van de Cloud2 Cloud Connect server in: veeam.backupnoc.nl. Vul ook de juiste
poortnummer in, 6180. (zorg ervoor dat deze poort vrijgegeven is in de firewall).

Het volgende venster zal enkele seconden moeten laden en daarna zal er een certificaat
worden weergegeven. U kunt hierna de accountgegevens invullen die u van Cloud2 heeft
ontvangen door op ‘Add’ de klikken.

Hierna klikt u op ‘Next’ en op ‘Finish’ om de instellingen op te slaan.
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INSTELLEN COPY JOB
Een copy job dient ingesteld te worden om ervoor te zorgen dat de gemaakte backupjobs
worden overgezet naar de Cloud Repository.
Kies ‘Backup Copy’ in het ‘Backup & Replication’ menu van Veeam:

Selecteer welke VM-jobs er overgezet moeten worden. Zorg ervoor dat er ‘Jobs’
geselecteerd worden zodat nieuw aangemaakte files ook weer worden geupload.

Selecteer de Virtual Machine Jobs welke in deze job geupload moeten worden en klik
‘Next’. Het volgende menu geeft de mogelijkheid om Cloud Repository te selecteren en
de retentie in te stellen:

Kies hier voor de ‘Cloud Repository’ en kies hoeveel punten er bewaard moeten blijven.
In het menu eronder zijn het aantal Archief punten te selecteren.
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In het ‘Advanced’ menu zijn een aantal settings aan te geven voor de backupjob:

-

VM Retention: kies hier of verwijderde VM’s ook uit de offsite storage verwijderd moeten
worden;
Health Check: controleer periodiek of de backups in goede staat op de storage staan;
Compact full backup file: compressed iedere aangegeven backup de full-backup.

Onder het ‘Advanced’ menu is ook de encryptie aan te geven, wij adviseren om dit in te
vullen:

Sla hierna de instellingen op en de job zal direct starten.
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CONTROLEREN VAN DE STATUS
De status van de backup is ook te controleren door in het menu ‘Backup & Replication’
op ‘Backup Copy’ te klikken en te dubbelklikken op de job:

Hier is de status van de job af te lezen waaronder of het een Full of Incremental upload
is, hoeveel VM’s er in de job worden geupload, wat de snelheid is en of er errors of
warnings zijn.
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