
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB in de wolken van VBVB ICT 
“makkelijker, flexibeler, mobieler, goedkoper” 

Wat is MKB in de wolken? 
 

MKB in de wolken is een dienst die gebruik maakt van 

de technologie van Cloud Computing. Dit biedt 

ondernemers de mogelijkheid om tegen zeer lage 

kosten te beschikken over een volledig ingerichte en 

door een ICT specialist beheerde en beveiligde  

kantooromgeving.  

 

Bij MKB in de wolken  staan uw gegevens en de 

software die u gebruikt niet meer fysiek op uw eigen 

computers of servers maar krijgen gebruikers via 

internet toegang tot hun eigen werkplek. Zij kunnen 

dus ongeacht waar ze zijn aan de slag binnen de eigen 

vertrouwde kantooromgeving.  

 

Voorzien van MS Office 2016 en Ms Exchange: Word, 

Excel, PowerPoint, One Note, Publisher  en Outlook. 

Daarnaast: Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Adobe 

Reader. Alles wat nodig is voor een standaardkantoor, 

100% beveiligd en beheerd. 

 

Uw netwerk wordt gehost vanuit ons superveilige  en 

stabiele data center dat zich in Nederland bevindt.  

Wie is VBVB? 
 

VBVB ICT is een zeer ervaren  automatiseerder voor 

het MKB met een grote en diverse klantenkring  in 

de Randstad. Wij zijn ‘no nonsense’ en gaan niet 
voor de snelle verkoop maar zetten in op duurzame 

relaties met onze klanten. 

 

VBVB is een specialist in automatisering die u kan 

ondersteunen op vrijwel alle denkbare ICT vlakken. 

Wij leveren, installeren, beheren en beschermen uw 

ICT omgeving. Daarnaast kunt u ons inzetten als 

externe helpdesk.  

 

VBVB is tevens leverancier van ‘MKB in de wolken’. 
Een dienst speciaal ontwikkeld voor kleine of 

startende bedrijven tot en met 15 geautomatiseerde 

werkplekken.  

 

MKB in de wolken zorgt voor besparing van kosten 

enerzijds en verhoging van uw effectiviteit  en 

flexibiliteit anderzijds. Dat klinkt bijna te mooi om 

waar te zijn, maar wij overtuigen u graag in een 

persoonlijk gesprek! 

 “compleet in de wolken” met mijn 
kantoornetwerk, voor € 52,30 per 

gebruiker, per maand 

“ W a a r o m  z o u  i k  k i e z e n  v o o r  M K B  i n  d e  w o l k e n ? ”  

 Ik heb tot en met 15 geautomatiseerde werkplekken in mijn bedrijf 

 Ik heb geen zin, capaciteit of kennis om zelf mijn computers te beheren  

 Ik wil dat mijn computers altijd up to date en maximaal beveiligd zijn 

 Ik wil dat mijn gegevens veilig zijn opgeslagen met een regelmatige back up  

 Ik wil probleemloos kunnen  groeien of krimpen 

 Ik wil dat mijn medewerkers locatie en device onafhankelijk kunnen werken 

 Ik wil optimaal  samenwerken, e-mailen, documenten en agenda’s delen 

 Ik wil altijd en overal toegang tot mijn bedrijfsnetwerk hebben 

 Ik wil lage en voorspelbare kosten  

 Ik wil altijd iemand kunnen bellen als er problemen zijn 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben helemaal  in de wolken met mijn kantoornetwerk, 

voor slechts € 52,30  per gebruiker, per maand!” 

Bel ons direct op:  

020 - 42 33 288 

BETAALBAAR 

U hoeft geen investeringen meer te 

doen  in eigen servers en standaard 

software en licenties. 
 

Daarnaast profiteert u van  gedeelde 

hardware kosten,  licentiekosten en 

deelt u de kosten van onze expertise 

met andere MKB-ers. 
 

Bovendien betaalt u per gebruiker, per 

maand. Nooit teveel dus.  

 

DUURZAAM 

Doordat we faciliteiten met elkaar 

delen,  kunnen we veel efficiënter met 

energie omgaan. En uiteraard maken 

onze data centers gebruik van groene 

stroom. 
 

Omdat er op uw computers veel minder 

software draait, gebruiken ze minder 

stroom en gaan bovendien langer mee. 

BELANGRIJK OM TE WETEN 

MKB in de wolken is een standaard 

product, maar maatwerk is altijd 

mogelijk! 
 

Het VBVB datacenter is veilig, stabiel en 

duurzaam. Het bevindt zich in 

Nederland en is ISO gecertificeerd. 
 

VBVB geeft u in een SLA keiharde 

garanties op veiligheid en continuïteit. 
 

Voor bedrijven met meer dan 15 

gebruikers is een andere Cloud 

oplossing vaak voordeliger. Wij 

informeren u er graag over. 
 

MKB in de wolken laat zich zeer goed 

combineren met onze Hosted VoIP 

diensten. Ook daar informeren wij u 

graag over! 
 

De genoemde bedragen zijn exclusief 

BTW. 

 

 

COMPLEET KANTOOR  

Voor € 52,30 per gebruiker per maand 

krijgt u een complete  virtuele 

kantooromgeving voorzien van  MS 

Office en MS Exchange. 
 

Een kantoor waar u kunt samenwerken, 

e-mailen, documenten en agenda’s 
delen met uw collega’s. 
 

Bovendien krijgt u met VBVB uw eigen 

afdeling automatisering die de 

verantwoordelijkheid neemt voor het 

optimaal en probleemloos functioneren 

van uw netwerkomgeving. 

ZORGEN VRIJ 

Geen gedoe meer met licenties, 

servicepacks of updates. VBVB beheert  

uw omgeving en zorgt ervoor dat u altijd 

met de nieuwste versies werkt. 
 

Bovendien zorgt VBVB voor een 

dagelijkse back-up van uw gegevens  en 

beveiliging tegen virussen en spam. 
 

En mochten zich dan toch nog vragen of 

problemen voordoen, dan kunt u 

gebruik maken van onze professionele 

en goed bereikbare Servicedesk. 

HET NIEUWE WERKEN 

Toegang tot uw werkplek waar en 

wanneer u maar wilt. Het enige wat u 

nodig heeft  is een computer, tablet of 

smart Phone met een browser en een 

internetverbinding. 
 

Mobiele of thuiswerkers worden zo 

optimaal gefaciliteerd en het concept  

“Bring Your Own Device”  is geen 
toekomstmuziek meer. 

WAAROM VBVB? 

VBVB heeft in de loop der jaren 

bij diverse opdrachtgevers in het 

MKB bewezen een gewaardeerd 

en waardevol partner te zijn. 

Wij hebben gecertificeerde 

specialisten in dienst en een 

professionele Servicedesk.  

Door onze no-nonsense instelling, 

de wil om mee te denken en voor 

iedere specifieke situatie de beste 

oplossing te vinden, hebben wij 

een trouwe klantenkring 

opgebouwd.  

Wederzijds respect en 

vertrouwen vormen hiervan de 

basis. Efficiënte, betrouwbare ICT 

tegen een voorspelbare prijs zijn 

hiervan het resultaat. 


