Kantoor 365

Hogere productiviteit en lagere kosten
Met Kantoor 365 zet u uw ict-omgeving in uw eigen, afgeschermde
‘bedrijfscloud’. Zo kunnen uw medewerkers overal en altijd veilig
bij hun data en kunt u tot wel 30% besparen op uw ict-kosten.
Onze specialisten zorgen voor het beheer en het onderhoud.

Vertrouwd en zorgeloos werken

Voordelen 1):

U wilt een ict-omgeving die veilig, betrouwbaar,
flexibel en overal beschikbaar is. Een vertrouwde
ict-omgeving die meebeweegt met groei, krimp
en technologische ontwikkelingen en die altijd upto-date is. U wilt zich geen zorgen meer maken
over diefstal, brand of een gecrashte harde schijf.
En in plaats van hoge investeringen in hardware
en licenties betaalt u liever een vast bedrag per
maand.

een vast bedrag per maand een complete, beveiligde ict-omgeving,
•	Voor
zonder investeringen;
en altijd de beschikking over uw vertrouwde desktopomgeving
•	Overal
en uw data;
Een ict-omgeving die eenvoudig en flexibel meebeweegt met uw organisatie;
•	
	
omkijken meer naar back-ups, virus- en mailscanning, spamfilters
• Geen
en firewalls;
omdat u geen serverruimte, noodstroom, koeling en
•	Kostenbesparend,
extra verzekering nodig heeft.

Van complexe ict-vraagstukken naar optimale werkomgevingen

Het voordeel en het gemak van Kantoor 365 1)
verplaatst het beheer en het onderhoud van uw ict-netwerk naar
•	Uonze
specialisten en heeft er verder geen omkijken meer naar;
	
U
krijgt
inzicht in de kosten van uw ict-omgeving, incl. licenties,
• doordatvolledig
u een vast bedrag betaalt per maand per gebruiker;
virus- en mailscanning, spamfilters, firewalls, updates en patches
•	Back-ups,
en al het andere onderhoud aan uw ict-netwerk zijn onze zorg;
werkt op apparatuur in een van de meest betrouwbare en duurzame
•	Udatacenters
van Nederland;
overal en altijd gemakkelijk en veilig bestanden en agenda’s delen
•	Umetkuntcollega’s
en zakenpartners en beschikt altijd over de meest actuele
versie van uw gegevens;

U krijgt bij ons de volledige versie van MS Office Standaard;
•	
bij ons een eigen mailserver, zodat u niet alleen uw bestanden maar
•	Uookkrijgt
uw agenda kunt delen;
krijgt van ons een domeinnaam. Indien u al een domeinnaam heeft,
•	Uverhuizen
wij deze gratis voor u.

Het voordeel van onze persoonlijke en transparante aanpak
Wij zijn zeker niet de grootste en ook niet de goedkoopste. Wat we wel zijn, is betrokken en bereikbaar. Dat is onze aanpak. Wij willen weten wat er bij onze klanten speelt,
zodat wij daar goed op aan kunnen sluiten. Met persoonlijk advies en desgewenst met
aanvullende, op maat gesneden oplossingen.
Daarnaast staan onze Nederlandstalige servicedesk-medewerkers voor u klaar om uw
vragen te beantwoorden. Onze gekwalificeerde controldesk-medewerkers houden uw
virtuele kantooromgeving 24/7 in de gaten. En als u wilt overleggen over aanpassingen
van uw ict-omgeving, komt één van onze technical consultants even bij u langs.

Het voordeel van ons datacenter
Ons datacenter is ondergebracht in het hypermoderne internetknooppunt
Rotterdam Internet eXchange. Uw data komt dus op apparatuur in Nederland te
staan, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over de invloed van de Patriot
Act. Bovendien is ons datacenter in hetzelfde pand gevestigd als ons kantoor. We
zitten er dus letterlijk bovenop.
Ons datacenter is state-of-the-art. Het heeft een Tier 3-omgeving met dubbele
fiberverbindingen, switches, routers en firewalls, 99,982% up-time garantie en een
energiezuinige koeling. Wij maken uitsluitend gebruik van hardware van gerenommeerde merken. Het datacenter is zeer goed beveiligd tegen brand, inbraak en
stroomuitval (conform ISO 27001:2005).

De Patriot Act geeft de Amerikaanse overheid
het recht om alle data in te zien die worden beheerd door bedrijven waarvan het hoofdkantoor
in de Verenigde Staten is gevestigd. Voor de
Nederlandse overheid en veel bedrijven is dit
de reden om niet met deze dienstverleners in
zee te gaan.

Verlies uw data niet uit het oog!
Wij kunnen ons voorstellen dat u aarzelt om uw data op de apparatuur van een
onbekende te plaatsen. U bent daarom van harte welkom voor een kennismaking
op ons kantoor. U krijgt dan een rondleiding door een van de modernste en
duurzame datacenters van Nederland, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe wij
met uw gegevens omgaan.

Meer informatie
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Wij geven u graag een vrijblijvend advies op maat.

1) In deze opsomming van voordelen gaan wij ervan uit dat u ons Large-abonnement gebruikt en de beschikking
heeft over een PC, laptop, smartphone of tablet met een werkende internetverbinding..

Deze dienstverlening draagt bij aan een beter
milieu. Er is minder apparatuur nodig en wij
maken gebruik van zeer energiezuinige koeling.

Pakketoverzicht
U kunt bij ons kiezen uit de volgende pakketten 1):
S

M

L

XL

Kantoorautomatisering:
Microsoft Windows 2)
Open Office
			
Microsoft Office Standaard 2)		
Microsoft Exchange			
Eenvoudige zelfinstallatie 3)
Hosting bedrijfsspecifieke applicaties				
				
Functionaliteit:				
Opslagcapaciteit data 4)
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
Opslagcapaciteit e-mail 4)
		
2 GB
2 GB
Bestanden delen
Agenda delen
Virusscanning
Spamfiltering			
Mailscanning			
Monitoring
Servicedesk
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Aanvullende mogelijkheden:
E xtra opslagcapactiteit
•	
E xtra mailboxen
•	
	
• Beveiliging met soft token

•
•

1)	Voor alle pakketten geldt: minimaal 3 gebruikers.
2)
W indows en het standaardpakket van MS Office
wordt gerealiseerd via Citrix. Het is ook mogelijk
het pakket uit te breiden met Microsoft Office
Professional Plus.
3)
De zelfinstallatie is eenvoudig. Tegen een eenmalige
vergoeding kunt u dit desgewenst ook aan onze
technical consultants overlaten.
4)	Deze opslagcapaciteit geldt per gebruiker.

KMC Solutions
Vlaardingweg 62, 3044 CK Rotterdam T 010 44 666 70 F 010 44 666 79
E info@kmcsolutions.nl I www.kmcsolutions.nl

