
Hosted SharePoint 
Services: 
Samenwerking was 
nog nooit zo eenvoudig

Software  as a Service

Centrale opslagplaats voor 
informatie

Website naar eigen wens in te 
richten

Integratie met Microsoft Office 
producten

Het lijkt u ideaal een 

softwaresysteem te hebben 

dat groepen gebruikers in 

staat stelt informatie uit te 

wisselen en samen te werken, 

waar zij zich ook bevinden. 

U wilt of kunt hier echter 

geen grote investeringen voor 

doen. Daarom bieden wij u 

Hosted SharePoint Services. 

Tegen een vast laag bedrag 

per maand kunt u gebruik 

maken van deze professionele 

softwareoplossing, die 

projectteams en andere 

groepen in uw organisatie 

de mogelijkheid biedt 

effectief en efficiënt 

samen te werken.

• Iedere gebruiker krijgt een waarschuwing wanneer een ander lid 
documenten of gegevens op de site heeft gewijzigd of toegevoegd.
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Software as a Service

Altijd de nieuwste versie van 
een document beschikbaar

Altijd en overal toegankelijk

Veilig en virusvrij

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 werk-
plek;

•  Dure licenties aanschaffen is niet 
nodig, u betaalt enkel een vast laag 
tarief per maand;

•  Uw systemen en gegevens zijn per-
fect 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.

• Voor elke individuele gebruiker kunt u instellen tot welke onderdelen van 
de site de gebruiker toegang heeft. Hierdoor is het zelfs mogelijk klanten te 

laten inloggen, bijvoorbeeld op een speciaal voor hen ingerichte pagina.

Voordelen Hosted 
Sharepoint Services

• 500 MB opslagruimte

• Dagelijkse back-ups

• Antivirus

• Ongelimiteerd aantal subwebs

• Incl. 10 gebruikerslicenties

• Makkelijk schaalbaar

• Vaste kosten
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