
Vodafone Cloud Back-up 

Configuratie 

 
Page 1 

  

Vodafone Cloud Back-up 
configureren 



Vodafone Cloud Back-up 

Configuratie 

 
Page 2 

Eerste stappen en configuratie 

STAP 1 

Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, 

sturen wij u een orderbevestiging met 

aanvullende informatie over het instellen 

van uw Vodafone Cloud Back-up 

omgeving. 

 

STAP 2 

U ontvangt ook een e-mail de link om uw 

back-up voor Microsoft 365 te 

configureren. Klik dan op deze link. 
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STAP 3 

Als u op de koppeling klikt, gaat u naar de 

configuratiepagina. Klik op 'Aan de slag' en 

voer de referenties van uw Microsoft 

365 Global Admin in. Dit detecteert 

automatisch alle huidige mailboxen, 

mappen en bestanden in uw bedrijf die 

beschikbaar zijn voor de back-up met 

behulp van de auto-discovery-functie. 

 

 

Belangrijke instructies: 

• Als u een back-up maakt van SharePoint-gegevens, dient u ervoor zorgen dat de globale beheerder machtigingen heeft voor 

alle siteverzamelingen. 

• Voor een back-up van versies in SharePoint en OneDrive voor Bedrijven dient versiebeheer te zijn geactiveerd voor SharePoint 

en OneDrive voor Bedrijven. 

• Het "Primaire contact-e-mailadres" dient overeenkomen met het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u Vodafone Cloud 

Back-up op de Marketplace kocht (zie stap 4 " Vodafone Cloud Back-up kopen in de Vodafone Marketplace") 

STAP 4 

Klik op Get Started en selecteer het 

Global Admin account in de lijst. Als het 

er niet bij staat, selecteert u Use another 

account 
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STAP 5 

Voer in het veld "Self-Service 

Administrator Email Address" het e-

mailadres in van de werknemer die als 

selfservicebeheerder de back-ups voor 

uw bedrijf beheert. Deze persoon krijgt 

toegang tot het selfservice back-up 

portaal. Als opslaglocatie voor uw 

cloud back-up wordt "Locatie Nederland 

Amsterdam" standaard geselecteerd en 

aanbevolen als hostinglocatie. 

 

  

Opmerking: Het e-mailadres van de selfservicebeheerder moet zijn geregistreerd op dezelfde tenant als de globale beheerder. Het 

moet ook een Exchange online mailbox zijn. 

STAP 6 

Zodra u op "Informatie verzenden" hebt 

geklikt, ontvangt u een bevestiging dat de 

informatie met succes is verzonden. 
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STAP 7 

Na het voltooien van de vorige stappen heeft de selfservicebeheerder toegang tot de Vodafone Cloud Back-up 

self-service portal via de volgende link: 

  

https://vodafonenl.backupmycloud.com/ 

STAP 8 

De laatste stap voordat toegang tot uw 

Self-Service Portal wordt verleend, is het 

accepteren van de gevraagde autorisaties. 
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