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werkplek online
Altijd en overal bij uw bestanden
Geen aanvang investering
Vaste prijs per maand

ICT in
begrijpelijke taal

Techniek die
bij u past

Vast bedrag
per maand

Ongeëvenaarde
ICT support
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Werkplek online

Altijd en overal kunnen
werken dankzij uw
‘Private Cloud’

Online werkplekken zijn al razend populair. Ze maken uw werk makkelijker
want u kunt vanaf uw PC, laptop, tablet of smartphone overal bij uw
bestanden en e-mails. Een bijkomend voordeel is dat uw ICT-kosten lager
zijn en volledig transparant. Een online werkplek is eigenlijk de meest
eenvoudige manier om uw ICT te laten organiseren.

Al uw bestanden en e-mails staan opgeslagen in
uw ‘Private cloud’. Via uw PC, tablet of smartphone
kunt u hiermee werken. Het enige wat u nodig heeft
is een internet verbinding. Zo kunt u overal werken:
- Op de zaak
- Thuis
- Onderweg
- Op zakenreis of vakantie

Overal toegang tot bestanden & e-mails
Bij een online werkplek zijn uw bestanden en e-mails veilig opgeslagen in een
datacenter. Dit noemt MITServ uw ‘Private cloud’. Waar u ook bent, via een
internetverbinding heeft u toegang tot uw bestanden en kunt u hiermee werken;
dus ook onderweg.

Voor wie?

Uw ‘Private cloud’ is toegankelijk via uw PC, tablet
of smartphone. U werkt dus altijd met de laatste
up-to-date bestanden en hoeft niets op uw PC,
tablet of smartphone op te slaan.

- Tussen 3 en 50 medewerkers
- Meerdere locaties
- Mobiele medewerkers
- Microsoft Office gebruikers

Uw PC, tablet & smartphone worden één
Bij een online werkplek maakt het niet meer uit of u werkt met uw PC, tablet
of smartphone. U kunt zelf kiezen en afwisselen.

Vaste prijs per maand per gebruiker
Het maandtarief hangt onder andere af van het aantal gebruikers en het
gewenste serviceniveau. Zo wordt uw IT-uitbesteden heel transparant.

Gold support
- 4 uur responsetijd bij calamiteiten
- Updates inbegrepen
- Gebruikersvragen inbegrepen
- All-in beheer cloud-oplossing
- Onderhoud buiten kantoortijden

- Gebruikers van administratieve
pakketten

ALL-IN
Hardware
Software
Installatie
Back-up
Support

Platina support

Automatische back-up
van uw bestanden
Bij een online werkplek worden automatisch backups verzorgd van uw gehele omgeving. Dus al uw
bestanden én e-mails zijn veilig. Hier heeft u dus geen
omkijken meer naar en is een vast onderdeel van de
dienstverlening.
Dit gebeurt:
- 7 dagen per week
- Eventueel vaker per dag
- Ook op een tweede fysieke locatie
Back-upgegevens zijn eenvoudig terug te halen dus
raakt u nooit meer bedrijfsgegevens kwijt. U kunt zelf
aangeven hoever u terug in de tijd wilt.

Veilig!
Een online werkplek bij MITServ is juist veilig:
- U krijgt één of meerdere eigen servers die
u niet met anderen deelt ‘Private cloud’.
- Uw server staat fysiek los van andere servers.
Dus als er onverhoopt in andermans server
wordt ingebroken, kunnen ze niet bij uw
bestanden.
- Alle communicatie tussen uw PC, tablet of
smartphone en uw ‘Private cloud‘ vindt
versleuteld plaats en is dus niet toegankelijk
voor anderen.
- U kunt geen ‘vertrouwelijke informatie’
verliezen. Zelfs niet bij verlies of diefstal
van uw PC, tablet of smartphone. Zolang
u het maar in uw ‘Private cloud’ opslaat.

