k-force
cloud e-mail & agenda
Komt dit u
bekend voor?
Uw Office pakket is verouderd en mist
dus vaak nieuwe en handige functies.
U wilt steeds over de meest recente
versie beschikken.
U wilt een gemakkelijke manier om uw
licenties te beheren.
Op afstand samen kunnen werken aan
documenten wordt meer en meer een
belangrijk werkinstrument.
U wilt uw zakelijke e-mails, contacten
en agenda’s steeds bij de hand, op
eender welk apparaat.
U wilt nieuwe of tijdelijke werknemers
gemakkelijk kunnen uitrusten met een
complete Office versie.
Uw werknemers willen van overal
kunnen werken.

www.k-force.be/nl/services/cloud-e-mail-agenda

Uw Office apps
altijd beschikbaar
voor een vaste prijs
per gebruiker

ervaar het gemak van gedeelde
agenda’s, overal beschikbaar.
Geniet dankzij Office van het gemak van
gedeelde agenda’s. Zo kunt u altijd in
één oogopslag zien wanneer mensen
beschikbaar of bezet zijn. Plannen is
eenvoudig en zo probleemloos mogelijk.
Altijd en overal.
Office 365 synchroniseert e-mail, agenda’s
en contactpersoonsgegevens in realtime op
de verschillende apparaten. De informatie is
dus altijd up-to-date, met welk apparaat u
ook werkt.
Contacteer ons voor ùw oplossing op
maat.

De Cloud heeft nóg voordelen.
Backup- en antivirusoplossingen zijn steeds van groot belang geweest in bedrijfsomgevingen.
K-Force heeft daarom de afgelopen jaren partnerships gesloten met zeer betrouwbare aanbieders
van dergelijke oplossingen. Voeg daarbij nog alle voordelen van de cloud, en u beschikt over een
wel zeer solide beveiliging.

k-force Cloud backup

k-force Cloud antivirus

Met deze oplossing geniet u van een volledige,
geautomatiseerde en beveiligde backup van uw
werkstation of server. Als er dus iets mis gaat met
uw (fysieke) hardware, kunt u nog steeds rekenen
op de reservekopie die zich in de cloud bevindt, en
dit tot wel 30 dagen in het verleden.

Zoals u ook lokaal op zeker wil spelen wat
betreft uw kritieke bedrijfsdata, zo is het
minstens even belangrijk dat ook uw data
die zich in de cloud bevinden optimaal
beveiligd worden.

Voor de gegevens worden verstuurd, of weer
worden binnengehaald, worden deze versleuteld
om te vermijden dat deze kunnen worden
onderschept. Gevens worden ook automatisch
ontdubbeld en gecomprimeerd voor een optimaal
gebruik van uw beschikbare bandbreedte.
Bovendien worden de gegevens fysiek in België
bewaard.

Dankzij K-Force Cloud Antivirus, wordt
uw gehele cloudomgeving constant
gemonitord, en kunnen wij pro-actief
optreden indien nodig om zo snel mogelijk
eventuele problemen op te lossen.
Bovendien beschikt u automatisch van de
meest recente versie, waardoor ook de
meest recente dreigingen geen probleem
meer vormen.

