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Internet (xDSL & Glasvezel)
In uw organisatie worden dagelijks ontelbare MB’s en misschien wel GB’s van en naar het Internet gestuurd.

Uw systeembeheerder om
de hoek!

Denk hierbij aan e-mail plus mogelijke bijlagen. Daarnaast heeft u misschien een cloud oplossing t.b.v. uw

QA-ICT Helpdesk
Onze ervaren ICT helpdesk staat u tijdens kantoortijden
direct te woord. Vaak kunnen wij ook op afstand met u

orderproces en/of facturatiesysteem. Of zelfs online opslag van uw bestanden. Hiervoor heeft u een betrouwbare en

QA-ICT biedt ondernemingen de kennis, capaciteit en

meekijken. Dit is in veel gevallen zeer efficiënt want u

snelle of misschien razendsnelle internetverbinding nodig.

professionaliteit van een grote ICT-organisatie, maar wel

kunt direct door!

QA-ICT levert gegarandeerd de meest snelle en betrouwbare oplossing die 24/7 wordt gemonitord!

met behoud van de pratijkgerichtheid, slagvaardigheid

Bovendien zijn de Internetverbindingen die QA-ICT levert ook geschikt voor bellen over het Internet (VoIP).

en flexibiliteit van ‘het ICT-bedrijf op de hoek’. Dit komt
doordat de organisatie van QA-ICT zo is ingericht dat wij
u laagdrempelig en persoonlijk van dienst kunnen zijn.
QA-ICT systeembeheer biedt u zekerheid van degelijk
en uitgebreid systeembeheer tegen een vaste lage prijs

Overstappen?
QA-ICT heeft een aantrekkelijk overstapplan voor u!
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op
via 0341 759555 of info@qa-ict.nl

ICT &
Security

per maand of op AD-HOC basis. Het voordeel van een

Professionals

uw systeem te monitoren voorkomt u tevens uitval en

vaste prijs is dat u precies weet waar u aan toe bent en u
uw systeembeheer goed heeft geregeld. Door preventief
storingen en is er dan toch een storing? Dan zijn wij
vrijwel direct op locatie!

Bellen over Internet (VoIP)
De diensten van QA-ICT gaan verder dan het leveren

ICT &
Telefonie

Voordelen hosted telefonie (VoIP)

Op maat!

van een computer! Wij leveren telefonie uit de muur.
Met hosted telefonie communiceert u via de cloud.

•

Behoud uw eigen nummers!

U kunt gebruik maken van ieder toestel. Uw vaste

•

Vaste lagere tarieven, waaronder geen vastrecht en
onderhoud voor uw telefooncentrale.

bureautoestel, uw smartphone, maar ook uw oude
Nokia 6310 kunnen een volwaardig onderdeel van uw

•

medewerker per maand

telefoonoplossing zijn. Bovendien zien uw klanten nog
maar één nummer als u hen belt. In tegenstelling tot een

Voorspelbare kosten door vast bedrag per

•

Flexibel en schaalbaar altijd mogelijk om direct uit te
breiden of te krimpen

fysieke telefooncentrale vereist hosted telefonie geen
grote investering en is een ISDN-verbinding overbodig.

•

Nooit meer een gesprek missen

Daarnaast betaalt u alleen voor de functies die u

•

Uiterst betrouwbaar communiceren over KPN

gebruikt. Deze kunt u op elk moment naar eigen wens

Voordelig print advies op
maat
Wij zijn ervan overtuigd dat we u altijd een

netwerken!

kostenbesparende documentoplossing aanbieden!

inrichten en veranderen.

Of het nu gaat om een compacte mono-printer
voor eenvoudige afdruktaken, of het complete
printerpark binnen uw organisatie. Met OKI printers en
multifunctionals, in combinatie met onze slimme tools,
bespaart u aanzienlijk!
Wij rekenen u voor wat u kunt besparen op uw huidige
documentoplossing en doen u vrijblijvend een
aantrekkelijk voorstel!

www.qa-ict.nl

Wilt u besparen op ICT?
Wij inventariseren vrijblijvend uw ICT kosten en maken
een kosteloos advies op maat!

Office 365 – Werken in de cloud!
De veiligste versie van Office voor uw onderneming

Met Office 365 kunt u onder meer:

aanschaffen? Office 365 bevat nu ook de gloednieuwe
2016 office-apps, waaronder Microsoft Word 2016 en

•

mobiele apparaten

Microsoft Outlook 2016!
•
Office-365 is een cloudservice die wordt gehost door
Microsoft. Office-365 is een combinatie van vertrouwde

Office-toepassingen installeren op 5 pc’s, Macs, of
Al uw documenten opslaan in de cloud, zodat u
overal toegang hebt tot de nieuwste versie

•

Uw onlinedocumenten synchroniseren naar uw

Microsoft Office toepassingen, functionaliteit, opslag en

computer met behulp van OneDrive for Business,

rekenkracht die altijd binnen handbereik is.

zodat ze ook offline toegankelijk zijn

Met Office-365 worden de werkprocessen

•

Effectiever samenwerken met functionaliteit

geoptimaliseerd, communicatiemogelijkheden worden

voor videovergaderingen in HD en het delen van

verbeterd en werkplezier neemt toe. Werk wordt

schermen

flexibeler, efficiënter en leuker.

•

Met Office-365 heeft u weinig tot geen financiële

•

Informatie beschermen met altijd up-to-date
beveiliging tegen spam en malware

investering in fysieke server hardware, server applicaties
en beheer voor uw bedrijfsnetwerk.

50GB Mailbox ruimte / 10 GB gedeelde inbox incl.
delen van mailboxen en agenda’s

•

Volledig gesynchroniseerd te gebruiken op
computer, tablet, mobiele telefoons en online.

Microsoft Office-365 bestaat uit de vertrouwde Microsoft
Office programma’s, desktoptoepassingen, server
functionaliteiten en centrale opslag met geavanceerde
beveiliging en back-up diensten.
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