Hosted
Office
Mobiel en flexibel werken? Dat kan met onze Hosted Exchange en Hosted Office diensten!
Bent u ook liever bezig met ondernemen in plaats van het
beheren van uw computer? Dan is Hosted Office iets voor u!
Met Hosted Office 2010 heeft u overal ter wereld de beschikking
over uw vertrouwde Microsoft Office 2010 omgeving
en uw documenten! Daarnaast bent u verzekerd van een veilige, virusvrije werkomgeving waar dagelijks een backup van
gemaakt word! Met Hosted Office heeft u uw kantoor altijd en overal bij u.
Natuurlijk kunnen wij u ook werkplekken op maat leveren, waar u maar wilt, wanneer u maar wilt!

Kies uw Hosted Office pakket
Specificaties

Standaard

Professional

Quota/Opslag per gebruiker

500 MByte

1 Gbite

Omgeving:
Windows Server 2008 Enterprise Desktop
Persoonlijke Mappen
Gedeelde Mappen
Publieke Mappen
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Geïnstalleerde Software:
Ms Word 2010
Ms Excel 2010
Ms PowerPoint 2010
Ms Outlook 2010
Ms Publisher 2010
Ms Access 2010
Ms Infopath 2010
Ms Communicator
Adobe Acrobat Reader
PDF Printer
In-/uitpaksoftware voor .zip, .rar etc. archieven
Antivirus & Firewall
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Overige
24/7 monitoring en continuïteitsbewaking
Service Level Agreement
Contract periode

P
Standaard
3 maanden

P
Standaard
3 maanden

Prijs per maand:
Setup kosten:

€ 49,95
O

€ 54,95
O
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Wat
is Hosted Office?
Uw beheerde Office omgeving overal en altijd bereikbaar
Met Hosted Office krijgt u vanaf een willekeurige werkplek met internetverbinding toegang tot uw eigen Microsoft
Office applicaties en documenten. Deze werkplek is bereikbaar vanaf iedere PC met internetverbinding. Veilig op een van
onze servers, dagelijks gebackupped en wij zorgen voor beheer, antivirus en updates.

Betaalbaar en schaalbaar
Met Hosted Office bent u verzekerd van een betaalbare en schaalbare oplossing voor uw kantoorautomatisering. U
betaalt per medewerker, per maand. Zo voorkomt u hoge investeringen en weet u per maand waar u aan toe bent. Heeft
u een nieuwe medewerkers die u van het systeem gebruik wilt laten maken ? Geef het ons door en wij zorgen ervoor dat
uw medewerker snel aan de slag kan. Gaat een van uw medewerkers het bedrijf verlaten? Meld het ons even en u betaalt
de eerstvolgende maand alleen voor het daadwerkelijk aantal gebruikers.

Functionaliteiten
•
•
•
•
•
•

Oﬃce bereikbaar vanaf iedere PC met internettoegang
Schaalbaar
U betaalt uitsluitend voor actieve gebruikers
Altijd de meest actuele software updates
Veilige en betrouwbare Oﬃce omgeving
Dagelijkse back-up van uw gegevens

Ook uw email, agenda en taken makkelijk beheren?
Samen met uw collega's agenda's kunnen bewerken, overal ter wereld e-mail kunnen benaderen of mobielmail & agenda
op uw PDA of mobiel? Dan is wellicht Hosted Exchange iets voor u!
Deze dienst wordt naadloos geïntergreerd met onze Hosted Office dienst.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze dienst, neem dan gerust contact met ons op.

maandelijkse kosten

Extra opties
Overige (persoonlijke) applicaties speciaal voor u geïnstalleerd

Op aanvraag

Terug zetten backup per GByte (tot 7 dagen terug)

€ 25,00

Extra opslag

maandelijkse kosten

per 1 GByte
per 2 GByte
per 5 GByte
per 10 GByte

€ 7,00
€ 12,00
€ 30,00
€ 45,00

Facturatie geschiedt per maand. Alle prijzen zijn per maand en exclusief BTW tenzij anders vermeld.
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