Simplifying IT

Cloud Computing
Gedaan met de grote IT-investeringen op kantoor, enkel nog een
op voorhand vastgelegde vaste maandelijke kost

Bent u het beu elke
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keer tijd te verliezen als
er IT-problemen zijn op de werkvloer of
steeds voor grote IT-investeringen te staan?
Met de gecentraliseerde oplossing van Synctel is dit allemaal
geschiedenis. Door al de software die uw medewerkers gebruiken in hun dagelijkse job samen te brengen op één of meerdere
virtuele servers in ons datacenter, kan u al zeer snel uw kosten
verlagen. Gedaan met software te installeren op elke pc, gedaan

Working at the office, from all over the world...

met updates en backups. Ook uw UPS en serverroom-airco’s
verdwijnen. Denk ook aan de elektriciteitsfakturen die veel aangenamer zullen zijn zonder al die energie-slorpende servers op
kantoor.

• Uw vertrouwde werkomgeving beschikbaar van overal
ter wereld
• Vast maandelijks bedrag per persoon, all-in
• Weinig onderhoud en steeds de laatste nieuwe versies
• Alles volledig op maat naar uw wensen
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Uw volledige werkomgeving ‘in the cloud’
“ N i e t v o o r n i e t s s tapp e n m e e r e n m e e r b e d r i j v e n o v e r ”
De IT-mogelijkheden die normaal gezien weggelegd zijn voor de grote bedrijven worden
nu ook beschikbaar voor de kleine bedrijven.

Synctel UK
Ook in de UK zijn we actief. Vooral op gebied
van Datacenters is er een grote markt. Door
Wij installeren voor u één of meerdere virtuele servers met al de software die uw bedrijf gebruikt. Uw

D ATA C E N T E R

medewerkers kunnen dan met 1 klik op de knop en na invoeren van hun wachtwoord werken in hun

• fysieke beveiliging

eigen omgeving. U kan bepalen welke programma’s voor wie beschikbaar mogen zijn. Ook printen

• UPS en dieselaggregaat

is geen enkel probleem, al uw lokale printers zijn ter beschikking in de ‘cloud‘.

• airconditioned
• Op de grote Europese en
internationale internetlijnen

onze hoge snelheidsverbindingen in ons datacenter lijkt de UK slechts een zucht van ons
verwijdert.

Netwerkondersteuning
Wij zijn uw out-house IT-afdeling.

Flexibele oplossingen 		
voor al uw bedrijfsnoden

• Waterpompen

Volledige server en computerondersteuning,
vanop afstand of ter plaatse.

Datacenter Colocation
Wil u uw eigen servers in ons datacenter plaat-

Server in-house houden

V O I P m e t S h o r e Te l

sen, of wil u enkele virtuele servers met firewall

Wenst u toch liever uw servers in eigen

Telefoneer naar je klanten en leveranciers

ter beschikking? Wij doen het voor u.

beheer te houden, kunnen wij deze voor

over het internet, terwijl je medewerkers of de

u opstellen en installeren.

Compleet met

andere partij geen verschil merken tov traditio-

e-mail, Blackberry en database management.

nele telefonie. Enkel u ziet het verschil, op het

Na het configureren van een firewall bent u

einde van de maand...

dan ook sterk beveiligd tegen alle moderne

U kan zelf een VOIP-centrale kopen of indien

bedreigingen.

u verkiest voor kleine maandelijkse bedragen
kan u deze ook leasen.

Wil u een demo of een offerte? Neem contact op met ons
U kan al zeer snel via mail een demo toegestuurd krijgen van ons remote desktop platform. Stuur naar info@synctel.be

