
Virtual Office:
Uw kantoor altijd bij de hand

Software  as a Service

Eenvoudig in gebruik en veilig 
Virtual Office biedt u en uw collega’s de 

volledige beschikking over alle Microsoft

Office applicaties, waar u ook bent en het 

is zelfs mogelijk eigen applicaties toe te 

voegen. Dat betekent dat u net zo makkelijk 

als op kantoor documenten kunt uitwis-

selen, bekijken, wijzigen en printen. De 

applicaties zijn exact hetzelfde in gebruik 

als in de kantooromgeving en uw documen-

ten zijn volledig beveiligd. Wij richten uw 

virtuele kantooromgeving namelijk voor u 

in op onze servers en zorgen er daarbij via 

diverse protocollen voor dat uw documen-

ten alleen voor u en de door u geautoriseer-

de medewerkers toegankelijk zijn.

Effectief en kostenbesparend
Met Virtual Office kunt u zelf exact bepalen 

welke producten u afneemt. Wij stellen 

deze via de server aan u beschikbaar met 

natuurlijk voldoende ruimte voor uw  

bestanden. Deze virtuele kantooromgeving

heeft als bijkomend voordeel dat de appli-

caties altijd up-to-date zijn: wij zorgen voor 

nieuwe updates en patches. Bovendien 

kunnen wij zorgen voor een automatische 

back-up van uw documenten. 

U wilt een gestandaardiseerde 

Office werkplek per maand 

kunnen afnemen. Met Virtual 

Office kunt u altijd en overal 

beschikken over uw werkplek. 

Eenvoudig inloggen met uw 

internetverbinding en u kunt 

aan de slag, waar u ook bent. 

Zelfs met uw mobiele toestel. 

U hoeft eigenlijk niet meer 

naar uw kantoor; uw kantoor 

komt naar u!

• Eenvoudig inloggen met uw internetverbinding en u kunt aan de slag,
waar u ook bent. Zelfs met uw mobiele toestel.



Software as a Service

U bespaart dus aan alle kanten kosten: u 

hoeft niet te investeren in de programma’s 

voor al uw medewerkers, u hoeft deze niet 

zelf te installeren en u hoeft niet meer te 

zorgen voor beveiliging en reservekopieën 

van uw documenten. U kunt zich volledig 

richten op uw corebusiness. 

Flexibel in te richten
Wij kunnen binnen zeer korte tijd de virtu-

ele kantooromgeving voor u inrichten. Ook 

als u werkt met een vaak wisselende groep 

medewerkers, is dat geen enkel probleem; 

gebruikers kunt u eenvoudig toevoegen 

of verwijderen. U betaalt een vast bedrag 

per maand, per gebruiker, afhankelijk van 

de applicaties en ruimte die u wenst af te 

nemen. Zo betaalt u nooit voor gebruikers 

of ruimte die u toch niet altijd nodig hebt. 

Standaardapplicaties
Virtual Office kent standaard de  

vertrouwde applicaties:

• Word 2007

• Excel 2007

• Powerpoint 2007

• Outlook 2007

• Adobe reader 

• Firefox

• Live Meeting client 

 Maar u kunt ook een aanvraag doen 

voor applicaties, zoals:

• Snelstart 

• Enterprise Architect

Zoals gezegd is het daarnaast onder  

voorwaarden mogelijk andere applicaties 

toe te voegen aan uw virtuele kantoor-

omgeving. Neemt u contact met 

ons op om die mogelijkheden  

te bespreken.

De voordelen van onze
Software as a Service dienst:

•  U hoeft niet zelf te zorgen voor  
een server, beheer en onderhoud;

•  U hebt, via een internetverbinding, 
altijd en overal toegang tot uw 
omgeving;

•  Dure apparatuur en software aan
schaffen is niet nodig, u betaalt  
enkel een vast laag tarief per maand;

•  Uw systemen en gegevens zijn
  perfect beveiligd en 100% virusvrij;
•  Onze oplossing is flexibel: uitbreiden
  of inkrimpen is zeer eenvoudig;
•  U werkt altijd met de nieuwste  

technologieën;
•  U hebt geen omkijken naar de  

opslag van uw gegevens;
•  Iedere gebruiker kan via het  

Control Panel eenvoudig zijn  
eigen gegevens beheren.

Voordelen Virtual Office

•  Met alleen een internetverbinding heeft 
u uw kantoor altijd binnen handbereik

•  Uw systeembeheerder heeft geen 
omkijken meer naar de Office software

•  Integratie met producten, zoals 
Hosted Exchange, CRM, SharePoint  
en Live Meeting

•  U beschikt direct over al uw documenten 
en applicaties

•  U kiest zelf welke applicaties u wenst
•  U kunt extra applicaties toevoegen, 

ook die van andere partijen
•  Geen investering in dure software-

pakketten voor al uw medewerkers
•  U heeft geen omkijken naar updates, 

patches, installatie en back-up
• Uw documenten zijn altijd veilig
•  Flexibel in gebruik; gebruikers zijn 

makkelijk toe te voegen of te verwijderen
•  Met alleen een internetverbinding heeft 

u uw kantoor altijd binnen handbereik.

• Met alleen een internet
verbinding heeft u uw kantoor 

altijd binnen handbereik.


