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Je kantoor in de cloud met office 365
Werken in de cloud, met de vertrouwde office apps op je eigen computer, notebook, tablet en
smartphone. In combinatie met G-Data antivirus en Goose VPN goed beveiligd tegen hackers en
virussen. Zo kan je heerlijk ontzorgt werken aan je onderneming.
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Uw volledige Office in de cloud
Met Office 365 krijgt u de programma’s die u al kent, altijd up-to-date en waar u maar wilt.
Vertrouwd, maar dan beter
U hebt altijd de nieuwste functies van Word, Excel, PowerPoint en meer. Automatische
updates, dat is de kracht van Office in de cloud.
Werk vanaf elke locatie
Of u nu online of offline werkt, op kantoor of onderweg, met Office 365 krijgt u uw werk
gedaan.
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Office 365 het vertrouwde office in de cloud.
Met office 365 regel je eenvoudig de basis voorzieningen van je bedrijf,
je zakelijk e-mail en bestanden worden veilig opgeslagen in de
Microsoft cloud terwijl je blijft werken met de vertrouwde office apps.
Office 365 voor bedrijven is ideaal voor zelfstandigen je kan overal emailen, je agenda, contacten beheren en toegang tot je bestanden op
vrijwel elk apparaat. Mobiele apparaten worden met office 365 voor
bedrijven extra versleuteld om je bestanden te waarborgen.
Microsoft 365 voor bedrijven: als je bedrijf groeit of voor kleine
organisaties. Met Microsoft 365 voor Bedrijven krijg je brede
mogelijkheden voor het beheer van werkplekken. Hiermee bepaal je
wanneer medewerkers toegang krijgen tot bepaalde bestanden. En
zorg je ervoor dat alle beveiliging vereisten worden gehandhaafd op de
systemen en apparaten van je medewerkers.

Het vertrouwde office pakket (2019)
Overal toegang tot uw documenten
•
Altijd de laatste versie van Office desktop apps
•
Per gebruiker 5 licenties voor pc’s / mac’s en 5 Mobile apparaten
•
Bedrijven apps zoals Microsoft bookings, planner en To-Do

Bedrijfsemail met Exchange Online
Met gehoste email bent je altijd in verbinding met uw email,
kalender en contactpersonen. Via elk apparaat, automatische
synchronisatie
•
50GB mailbox per gebruiker, automatisch antwoord
•
Mogelijkheid om kalender te delen binnen organisatie
•
Beschermend met anti-spam en anti-malware bescherming

Overal toegang tot jouw documenten met OneDrive
voor Bedrijven
Toegang tot je bestanden op al jouw apparaten met OneDrive voor
Bedrijven. Deel eenvoudig documenten en informatie allemaal centraal
vanaf een locatie.
•
1TB Cloud opslag per gebruiker, 1TB Cloud opslag per gedeelde
bibliotheek via Microsoft Teams.
•
Automatisch worden uw documenten gesynchroniseerd op al
uw apparaten.
•
Maak gebruik van Office online via de browser

Skykick cloud back-up voor office 365
Als je bestanden opslaat in de cloud en deze worden per ongeluk
verwijdert dan kan je deze binnen 14 dagen meestal herstellen. Daarna
worden ze definitief verwijdert. Met Skykick wordt er altijd een extra
back-up gemaakt van je bestanden, mocht je op enig moment er later
achter komen dat je iets heb verwijdert en toch wilt herstellen. Geen
probleem dat kan via Skykick.
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Veilig internetten: zo werk je altijd veilig
online
Beschermt je tegen identiteitsdiefstal, spam en hackers die op privé- en bedrijfsgegevens uit zijn.
Veilig online werken
Veilig browsen en bescherming tegen virussen, trojaanse paarden en spyware
Veilig internetbankieren en online betalen
Bescherming op al jouw apparaten
Of je vanuit huis werkt, op kantoor of onderweg, met G-Data en Goose VPN
kan je veilig werken.
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Je systemen beveiligen met G-Data antivirus
Je systemen beveiligen is een no brainer, of zoals mijn favorieten
hashtag #maakhetzeniettemakkelijk. G-data antivirus is een
bekroonde antivirus scanner die je systeem beschermt. Je systeem
wordt automatisch door g-data antivirus dagelijks gecontroleerd, de
handige bankguard helpt met veilig online bankieren en g-data web
protection kijkt met je mee tijdens het internetten.
G-data internet security: Met g-data internet security kan je al je
apparaten beveiligen (Windows, MacOS, iOS en Android) i.p.v. alleen
Windows systemen. Dit is erg handig als je verschillende apparaten
gebruikt om mee te werken of als je er zeker van wilt zijn dat alle
medewerkers op al hun apparaten beschermt zijn.

Bekroonde antivirus beveiliging
Geavanceerde cloud antivirus beveiliging
•
Elk uur automatisch de nieuwste updates
•
Per gebruiker 5 licenties voor pc’s of (G-data internet security)
Per gebruiker 5 licenties voor 5 apparaten.
•
Antivirus beveiliging met anti-malware, phinsing en spam
beveiliging.
•
Bankguard voor veilig online bankieren.

Goose VPN, Veilig online werken
Iedereen kan het slachtoffer worden van hackers die jouw persoonlijke
gegevens willen stelen om deze voor illegale doeleinden te gebruiken.
Zaken zoals jouw creditcardgegevens, wachtwoorden, e-mails en
persoonlijke foto’s; je zal ze voor geen goud willen verliezen!
Ondanks het feit dat je je wellicht veilig voelt als je online bent, is dit
vaak niet het geval. Hackers zijn actiever dan ooit. Dit betekent dat het
risico van schending van jouw online vrijheid en privacy steeds groter
wordt. Zeker als je vaak openbare wifi-netwerken gebruikt, is de kans
groter dat iemand jouw data probeert te onderscheppen. Met een
Virtual Private Network (VPN) kun je jezelf beschermen.

Goose VPN voor Bedrijven
Versleutel eenvoudig je computer, notebook, tablet en smartphone
•
Gebruik Goose VPN op al jouw apparaten.
•
IKEv2 beveiliging via de zakelijke servers van Goose VPN
•
Geen logs
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Service en ondersteuning
Je kan ons flexibel inhuren op basis van ons uur tarief of een service
abonnement afsluiten. Bij het service abonnement krijg je een aantal
service uren tegen een gereduceerd uur tarief.
Met een service abonnement betaal je een vast bedrag per maand,
zonder hoge kosten. Als je service uren voor de betreffende maand op
zijn betaal je het normale uurtarief of we verreken openstaande uren
van de vorige maand (in overleg).

Compleet pakket vanaf € 39,- per maand
Alles in 1 start
Complete werkplek met Office 365 en veilig online werken met G-Data
antivirus en Goose VPN.
✓ E-mail en agenda: Overal toegang tot je e-mail en agenda incl.
een postvak met 50GB opslag.
✓ Office 365 voor Bedrijven: Office 2019 voor 5 pc’s of macs
(Word, Excel. PowerPoint, OneNote en Outlook) + 1TB Cloud
opslag met OneDrive.
✓ Skykick cloud back-up: Dagelijks een back-up van je complete
office 365 omgeving.
✓ MDM: Mobile Device Management: Versleutel jouw gegevens
op mobiele apparaten
✓ G-Data Antivirus: Je kan G-data internet antivirus gebruiken op
5 Windows systemen.
✓ Goose VPN Zakelijk: Versleutel je netwerk verbinding
✓ Hulp op afstand: Via teamviewer of quick assit.
✓ Online afspraken inplannen: Maak eenvoudig een afspraak in
onze agenda, op dagen en tijden dat het jouw het beste
uitkomt
✓ Helpdesk, flexibel inhuren: Telefonisch, via whatsapp of via email. Regulier uur tarief € 95,- excl. Btw

Vragen, hulp nodig met bestellen, bel gerust T. 072-7433676 of start
een chat via Whatsapp.
https://api.whatsapp.com/send?phone=31727433676
Chi Computers – T. 072-7433676 – www.chicomputers.nl
6

