Microsoft Office 365?
Om aan de groeiende behoefte op het gebied van e-mail faciliteiten te voldoen heeft
Vertimart Office365 in haar productaanbod opgenomen. Office 365 is de vertrouwde
samenwerkings- en productiviteitsprogramma's van Microsoft Office, geleverd via de Cloud.
Iedereen kan gemakkelijk samenwerken en heeft overal toegang tot e-mail,
webvergaderingen, documenten en agenda's. Dus als u dat wenst kunt u nog veel meer
met Office 365. Bovendien wordt een hoogwaardige beveiliging gegarandeerd en de
ondersteuning van Microsoft.
Office 365 is zowel voor de kleine praktijk als voor praktijken met vele tientallen
medewerkers een uitstekende oplossing. In het verleden werd de grotere praktijken vaak
geadviseerd om over te gaan tot een zogenoemde Exchange installatie om het e-mail
verkeer voor de praktijk te structureren. Met de komst van Office 365 kan gestart worden
met een enkelvoudig account en kan men doorgroeien naar wel meer dan 250 accounts
(gebruikers). En dit alles zonder de beheersproblematiek en hoge implementatiekosten die
voor Exchange golden.
Voor bedragen vanaf € 3,40 (exclusief btw) per medewerker per maand heeft u uw e-mail
voor de praktijk op een zeer efficiënte wijze geautomatiseerd, waarbij geen verdere
beheerskosten of inspanningen nodig zijn.
U kunt hiermee uw eigen e-mailadres creëren. Dit adres is niet alleen vanaf de eigen
werkplek te benaderen, maar via internet kunt u waar ook ter wereld uw e-mail benaderen.
U beschikt over een opslagruimte van 50GB. Hiervan wordt automatisch een back-up
gemaakt, en alle beheerstaken worden door Microsoft uitgevoerd.
De kosten op een rij:
Exchange online, uw mailserver in de cloud, per mailadres per maand
(minimale afname 2 mailadressen)

€

Eenmalige implementatiekosten per mailadres
Voorrijkosten
Wijzigingen achteraf op basis van nacalculatie per uur**

€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
* Het abonnement wordt per jaar afgesloten en per jaar vooruit berekend. **
Aanpassen van instellingen of verwijderen/toevoegen extra gebruikers. Deze
werkzaamheden zullen op afstand worden verricht.

3,40 *

