Software as a Service

Hosted Exchange:
Professionele e-mail,
altijd toegankelijk tegen
vaste lage kosten
U wilt beschikken over een

Altijd en overal toegankelijk

professionele e-maildienst,
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zonder dat u daarvoor grote
investeringen hoeft te doen.
Met Hosted Exchange Server,
een van onze Software as a
Service producten, bieden
wij u een professioneel
e-mail- en communicatiesysteem. U profiteert van zeer
lage tarieven en betaalt slechts
per gebruiker. Hierdoor is deze
dienst zelfs voor de kleinste
organisaties toegankelijk.
Microsoft Office Outlook
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Informatie delen met collega’s
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Veilig en altijd opgeslagen
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• Ook met uw laptop, mobiele telefoon of PDA kunt u altijd en overal
uw nieuwste e-mail binnenhalen of bijvoorbeeld in uw agenda kijken.
Via internet hebt u met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot
uw persoonlijke omgeving en tot de gegevens van uw collega’s (indien u
gemachtigd bent).

Software as a Service

Flexibel uitbreiden of
inkrimpen
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Mogelijkheden Hosted
Exchange
• Personal mail
• Personal contacts
• Global address list
• Personal domain
• Antivirus/anti-spam
• Back-up’s
• Shared folders, calendar,
contacts, tasks

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 werkplek;
• Dure licenties aanschaffen is niet
nodig, u betaalt enkel een vast laag
tarief per maand;
• Uw systemen en gegevens zijn perfect beveiligd en 100% virusvrij;
• U bent verzekerd van automatische
back-ups en 99,5% beschikbaarheid;
• Onze oplossing is flexibel: uitbreiden
of inkrimpen is zeer eenvoudig;
• U werkt altijd met de nieuwste
technologieën;
• U hebt geen omkijken naar hardware
problemen;
• Iedere gebruiker kan via het Control
Panel eenvoudig zijn eigen gegevens
beheren.

• Mobile device access
• Full Outlook Client access
• Outlook 2007 incl. licentie

Sommige medewerkers zullen een uitgebreid pakket met Outlook nodig hebben,
terwijl andere medewerkers altijd onderweg zijn, waardoor toegang via bijvoorbeeld de mobiele telefoon voor hen voldoende is. Deze medewerkers geeft u dan
minder functionaliteit, waardoor u voor hen ook minder betaalt.

• U kunt zelf instellen welke collega’s toegang hebben tot bijvoorbeeld uw
agenda en op welk niveau: mogen zij uw agenda slechts raadplegen of
mogen zij ook afspraken voor u inplannen of wijzigen.

