On‐premise2cloud
Adviseert
Onze specialisten zijn allrounders.
Vanuit een bedrijfseconomisch
oogpunt adviseren wij u over de
totale bedrijfsontwikkeling en de
rol welke IT hierbij inneemt.
Wij zorgen er voor dat u een
sterke concurrerende positie
krijgt door de inzet van de
nieuwste IT technologie.
Vraag een gratis workshop aan.
Hierin behandelen wij samen de
eisen en wensen.

Producten & diensten
Online werkplek:
Wij leveren werkplekken voorzien vanOﬃce 365 tot enmet een
compleet ingerichte werkplek die je kunt integreren met je
bedrijfsapplicaties.
Virtuele server:
Vanuit meerdere Nederlandse datacenters, die hoog aangeschre‐
ven staan door onder andere, hoge kwaliteit,
betrouwbaarheid en veiligheid leveren wij virtuele servers.
Wij kunnen ook op maat gemaakte virtuele servers aanbieden.
Telefonie uit de cloud:
Een eigen telefooncentrale is niet meer nodig. Vaste en mobiele
telefonie én internet kunnen nu worden samengebracht in één
service. Samen met onze Telecom partners kunnen wij telefonie
als een dienst aanbieden. Dit betekent: minder zorgen en minder
kosten.
Backup & restore dienst:
Het is duidelijk dat een goede backup onmisbaar is voor je bedrijf.
Wij bieden verschillende opties aan zoals; backup van een Pc en
een backup van server(s).
Hosted Exchange:
De gehoste vorm van Hosted Exchange bevat mail, agenda en con‐
tactpersonen. De voordelen zijn: goedkoop en supersnel wereld‐
wijd verzenden van berichten en documenten, integratie met
mobiele apparaten en een hoge beschikbaarheid.
SharePoint:
SharePoint van Microsoft biedt de mogelijkheid om documenten
centraal op te slaan en te integreren met Oﬃce of Outlook. De
voordelen: bedrijfsgegevens delen zonder gevoelige informatie vrij
te geven. Door eﬃciënter samen te werken bespaart men veel op‐
slagcapaciteit en geld.
Lync:
Met Lync van Mircosoft kan men beter communiceren. Dit biedt de
mogelijkheid tot elektronisch vergaderen, om met alle deelnemers
een whiteboard te openen om samen te werken. Er is ook een
mogelijkheid om Lync te integreren met Exchange, Oﬃce en
SharePoint. Zo kan eﬃciënter worden gewerkt en op deze manier
kan men veel besparen.
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Partner in online
ondernemen

Onze specialisten kunnen u ondersteunen om het gebruik van de
cloud naadloos aan te laten sluiten op uw eisen en wensen.

