FACTSHEET
MKB in de wolken
Wat is het ?
 MKB in de wolken is een Cloud Computing dienst van VBVB ICT BV: een betrouwbare en ervaren ICT dienstverlener
voor het MKB in de Randstad.
 MKB in de wolken is uw eigen virtuele kantooromgeving met alle belangrijke ingrediënten voor een compleet, snel,
betrouwbaar, flexibel en veilig bedrijfsnetwerk.
 Via een persoonlijke inlogcode krijgen u en uw medewerkers toegang tot uw eigen werkomgeving en kunnen zo
altijd en overal werken, e-mailen en documenten en agenda’s delen. En dat met een computer naar keuze: PC, Mac,
tablet of mobiele telefoon.
 Uw software en data staat niet meer fysiek op uw eigen servers of computers, maar bevindt zich op een door VBVB
beheerde Cloudserver.
Voor wie is het geschikt?
 MKB in de wolken is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met maximaal 15 werknemers, die ofwel te klein zijn om
eigen servers en beheer aan te schaffen ofwel die willen profiteren van de deskundigheid en schaalvoordelen die een
externe systeembeheerder zoals VBVB hen kan bieden.
 MKB in de wolken is uitstekend geschikt om invulling te geven aan “Het nieuwe werken” en “Bring your own device”.
 MKB in de wolken is verder vooral geschikt voor ondernemingen die voldoende hebben aan een standaard
kantoorautomatisering.
 Voor grotere bedrijven of bedrijven die bedrijfsspecifieke applicaties gebruiken, is het voordeliger om voor een
andere Cloud oplossing te kiezen. Wij adviseren u daar graag over!
Wat kost het?
 MKB in de wolken kost € 52.30 ex BTW per gebruiker, per maand.
 Eenmalig betaalt u één maand extra per gebruiker. Wij richten hiervoor de omgeving in, maken snelkoppelingen op
uw computers en maken gebruikersaccounts- en mailboxen aan.
 Verder krijgt u van ons per gebruiker 1 uur ondersteuning bij de migratie van uw bestaande data en e-mail naar de
nieuwe omgeving en eventueel noodzakelijke aanpassingen aan netwerkcomponenten (Firewall, printers e.d.)
 In eerste instantie sluiten wij een contract af van 6 maanden. Daarna is het per maand en per gebruiker opzegbaar.
Uitbreiden kan altijd.
Wat krijg ik daarvoor?
 Een veilige en stabiele kantooromgeving die gehost wordt vanuit een betrouwbaar, duurzaam en ISO gecertificeerd
data center in Nederland.
 Een virtuele kantooromgeving voorzien van Microsoft Office 2016 en Exchange: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Publisher en Outlook. Daarnaast: Internet Explorer, Mozilla Firefox en Adobe Reader.
 Altijd, overal en met elk gewenst apparaat toegang tot uw werkplek middels een beveiligde inlogcode.
 10 GB schijfruimte per gebruiker en 25 GB schijfruimte per Outlook mailbox.
 Een eigen afdeling automatisering: VBVB ICT. Wij monitoren, beheren en beschermen uw kantooromgeving. Wij
houden de licenties, de software, de anti- virus en anti-spam up to date en maken dagelijks een back-up van uw data.
 Gebruik van de VBVB Servicedesk op basis van ‘fair use’. Een Servicedesk die u kunt bellen met vragen of in geval van
problemen en die ook daadwerkelijk de telefoon opneemt.
 Keiharde garanties op veiligheid en continuïteit vastgelegd in onze SLA (Service Level Agreement).
Belangrijk om te weten:
 MKB in de wolken is een standaard product, maar maatwerk is altijd mogelijk!
 Voor bedrijven met meer dan 15 gebruikers is een andere Cloud oplossing vaak voordeliger. Ook als u gebruikt maakt
van bedrijfsspecifieke software kan een andere Cloud oplossing voor u beter zijn. Wij informeren u daar graag over.
 MKB in de wolken laat zich uitstekend combineren met onze Hosted VoIP diensten. Ook daar informeren wij u graag
over!
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