automatisering en
internetdiensten

Hosted Exchange

Meer dan alleen e-mail op uw mobiel
Waarom?
Met Hosted Exchange van KBITE kunt u
overal ter wereld bij uw e-mail, agenda en
contactpersonen zonder dat u op locatie een
eigen server nodig heeft. Zo kunt u, of uw
collega, overal e-mails bekijken, berichten
versturen, afspraken bekijken, plannen of
verwijderen.
Door directe online communicatie van uw
apparaten heeft u alle afspraken en berichten
altijd direct op uw mobiele telefoon en pc
beschikbaar.
Wilt u ook genieten van de voordelen van
Hosted Exchange? Neem dan vrijblijvend
contract met ons op.

Voor wie?
Hosted Exchange voor het MKB
Hosted Exchange is vooral geschikt voor het midden- en kleinbedrijf.
Een bedrijf tot ± 20 gebruikers is gebaat bij Hosted Exchange. Het
structureren van afspraken, contactpersonen en e-mails, is voor veel
ondernemers interessant, maar door de hoge investeringskosten
van een eigen server zien zij er vaak vanaf. Hosted Exchange is dan
de oplossing. U geniet van alle voordelen, tegen een vast bedrag per
maand.

Hosted Exchange is geschikt indien u:
>> één centrale mailbox wilt op uw mobiele telefoon en computer
>> uw agenda, contactpersonen en e-mail wilt delen met collega’s
>> overal ter wereld toegang wilt tot uw e-mail, agenda en
contactpersonen

>> niet wilt investeren in een eigen ‘Exchange Server’ en de kosten
van het onderhoud

hostingdiensten

>> kbite.nl/hostedexchange

De mogelijkheden
Agenda

Waar u ook bent uw agenda bekijken of
afspraken maken.

E-mail

Altijd op de hoogte van nieuwe e-mails. U
kunt zelfs uw verzonden en verwijderde
items bekijken.

Contactpersonen

locatie
onafhankelijk

Overal ter wereld uw contactpersonen
binnen handbereik.

HOSTED EXCHANGE
Hosted Exchange is een complete, zakelijke
kantooroplossing. Uw e-mail, agenda en
contactpersonen zijn altijd en overal direct
online beschikbaar. Geen investering in
een dure ‘Exchange Server’, de software,
gebruikerslicenties en onderhoud. U
heeft er geen omkijken naar want wij
onderhouden en beheren de server voor u.

Veiligheid

U hoeft zich geen zorgen te maken over
de beveiliging van uw mailbox. Hosted
Exchange is standaard uitgerust met antivirus en anti-spam. Uw mailbox bekijken
via uw browser, pc, notebook, mobiele
telefoon of tablet is dankzij de versleutelde
verbinding altijd veilig en snel.

Wat zijn de voordelen?

>>

Overal beschikbaar

>>

Voordelig

>>

Samenwerken met collega’s

>>

Schaalbaarheid

>>

Gemakkelijk

U hebt overal toegang tot uw e-mail, agenda en
contactpersonen.
Het is voordelig om gebruik te maken van Hosted Exchange.
Zonder grote investeringen profiteert u van de voordelen van
een Exchange Server.
Met Hosted Exchange wordt de samenwerking met uw
collega’s nog efficiënter. Het is mogelijk om uw e-mail en
agenda met collega’s te delen.
Hosted Exchange is erg schaalbaar. Zonder problemen voegt
u extra ruimte of accounts toe. Wanneer u nog geen Outlook
heeft kunt u voor een laag maandbedrag een licentie bij uw
abonnement aanschaffen.
Doordat uw mailbox centraal is opgeslagen heeft u geen
omkijken naar de back-up.

Gerelateerde producten:
>> Online Back-up Efficiënt, veilig en automatisch uw data online opslaan in een beveiligde omgeving in het datacenter.
>> Webhosting Snelle weergave van websites en webshops dankzij onze betrouwbare servers.
>> Domeinnaamregistratie Registratie en verhuizing van nieuwe of bestaande domeinnamen.
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