
 

 Managed Mail Pro 

 Beveiligde mail in de cloud. 

Zorgeloos mails versturen en ontvangen, gedaan met virussen via mail 

Je mail, agenda en contactpersonen in the cloud, altijd en overal beschikbaar. 

 

 

 Managed Office Pro 

Mail en Office overal beschikbaar, steeds de nieuwste versie 

Steeds de nieuwste versie, beschikbaar op al je persoonlijke toestellen 

Beveiligde mail en Office toepassingen voor een optimale werkomgeving 

 

 

 

We bestuderen de noden van uw firma, koppelen deze aan technologische middelen en zorgen voor een zorgenvrije 

werkomgeving. Migratie van bestaande gegevens naar onze Managed IT oplossingen is beschikbaar voor € 75 / mailbox. 



 

 50GB opslag per gebruiker. 

 Gratis gedeelde mailboxen (bv. info, sales, boekhouding, …) 

 Anti-spam en mal-ware filter 

 Geavanceerde beveiliging tegen frauduleuze links in mail 

(URL) - verhinder dat gebruikers op onveilige links klikken 

 Automatische blokkering malafide bijlagen (cryptolocker, 

virussen, …) 

 Op gedrag gebaseerde malware analyze met machine based 

learning technieken tegen toekomstige, nieuwe virussen en 

malware 

 Krijg inzicht wie in uw organisatie doelwit is van mail aan-

vallen via malware rapporteringen 

 Gedeelde agende en contactpersonen 

 Out-of-office mogelijkheid 

 Automatisch mail sorteren op basis van in te stellen regels 

 Geen setup—of activatiekosten 

 Geen migratiekosten (overzetten huidige mailbox) 

 

Beschikbaar voor slechts 9 euro excl. btw 

per gebruiker per maand 

 

 

 Volledige integratie met smartphones en tablets. 

 Gebruiksrecht gelijktijdig op max. 5 verschillende toestellen voor dezelfde hoofdgebruiker  

 Gegarandeerde bedrijfstijd van 99,9% - Gratis activatie en configuratie Office 365 omgeving 

 Inclusief professionele helpdesk en configuratie aanpassingen voor de Managed IT omgeving, zowel telefonisch als re-

mote. Geen afzonderlijke support facturen! Geen setup—of activatiekosten! 

 Alles van Managed Mail Pro + 

 Een beveiligde cloud mailserver incl. Office 

2016 toepassingen : Word, Excel, Outlook, Pub-

lisher, OneNote, Access, Onedrive for Business 

 Steeds gratis update naar de meest recente ver-

sie 

 

Beschikbaar voor slechts 19 euro excl. btw 

per gebruiker per maand 

 


