
Microsoft Office Outlook
Hosted Exchange biedt iedere gebruiker bin-

nen uw organisatie een eigen e-mailadres, 

mailbox, agenda en de mogelijkheid con-

tactpersonen en documenten te beheren. De 

dienst maakt hiervoor gebruik van Microsoft 

Office Outlook.

 

Altijd en overal toegankelijk
Uw mailomgeving draait op onze centrale 

servers en is beschikbaar via internet. Hier-

door hebt u op elke gewenste locatie toe-

gang tot uw e-mailberichten en andere per-

soonlijke data. De binnengehaalde berichten 

kunt u bovendien meenemen, zelfs wanneer 

u niet meer verbonden bent met internet.

Informatie delen met collega’s
Zelf hebt u overal toegang tot uw 

persoonlijke data, maar u kunt deze  

ook beschikbaar stellen aan uw collega’s. 

Met Hosted Exchange is het mogelijk uw 

mailbox, agenda, contactpersonen en docu-

menten te delen. U kunt voor elk van deze 

onderdelen zelf eenvoudig aangeven aan wie 

u welke rechten wilt verlenen.

Veilig en altijd opgeslagen
Alle data gaan over een maximaal beveiligde 

verbinding en u bent ervan verzekerd dat uw 

e-mail virus- en spamvrij is. * Al uw gegevens 

(e-mailberichten, adresboeken, afspraken 

etc.) zijn bovendien veilig opgeslagen en 

geback-upt op onze centrale servers. 

Hierdoor loopt u geen risico wanneer er iets 

met uw computer gebeurt.

U wilt beschikken over een 

professionele e-maildienst, 

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 communicatie-

systeem. U profiteert van zeer 

lage tarieven en betaalt slechts 

per gebruiker. Hierdoor is deze 

dienst zelfs voor de kleinste 

organisaties toegankelijk.

Hosted Exchange: 
Professionele e-mail, 
altijd toegankelijk tegen  
vaste lage kosten

Software  as a Service

• Ook met uw laptop, smartpho-
ne of tablet kunt u altijd en overal 
uw nieuwste e-mail binnenhalen 
of bijvoorbeeld in uw agenda 
kijken. Via internet hebt u met 

een gebruikersnaam en wacht-
woord toegang tot uw persoonlijke 

omgeving en tot de gegevens van uw 
collega’s (indien u gemachtigd bent).



Software as a Service

Archiveer uw e-mail
Met een optionele module kunt u eenvou-
dig al uw e-mail volstrekt veilig archiveren 
op onze servers. U kunt uw archiefcen-
trum volledig naar wens inrichten en 
activiteiten automatiseren via het Control 
Panel, zoals opslaan, versleutelen en 
back-ups maken. Met handige zoekopties 
kunt u uw gearchiveerde e-mail weer snel 
terugvinden. Vanzelfsprekend voldoet 
deze archiefmodule aan wettelijke stan-
daarden zoals SOX en HIPAA. 

Flexibel uitbreiden of 
inkrimpen
Hosted Exchange biedt u veel flexibiliteit. U 

kunt zeer eenvoudig nieuwe gebruikers toe-

voegen of bestaande accounts verwijderen. 

Omdat u per gebruiker betaalt, weet u direct 

wat de kosten hiervoor zijn of wat u uitspaart. 

U kunt bovendien voor elke afzonderlijke 

gebruiker bepalen welke diensten u afneemt. 

Sommige medewerkers zullen een uitge-
breid 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.

Mogelijkheden Hosted  
Exchange:

• E-mail

• Lijst met contacten

• Adressenlijst

• Eigen domeinnaam

• Antivirus / antispam*

• Eenvoudig en veilig archiveren**

• Back-up’s

•  Gedeelde mappen, kalender, 

contacten en taken

•  Toegang via smartphone, tablet en 

desktop

• Volledige Outlook toegang

• Outlook inclusief licentie 

•  Voor vrijwel alle mobiele platfor-

men: Android, Apple iOS, Windows 

Phone en BlackBerry

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.

*  Optionele module om voor 100% beschermd 
 te zijn tegen virussen en spam

** Optionele module met handige archiverings- 
 oplossingen


