Werken in de Cloud

In de wolken met het nieuwe werken
Met uw tablet of laptop, zittend op de bank of op het strand; met werken in de cloud heeft u alles bij de hand.
Door gebruik te maken van de servers in onze high-eind serverruimtes kunt u morgen al op deze nieuwe manier
gaan werken.
Hosted, Cloud Computing, Server Based Computing,

Voordelen van werken in de Cloud

MKB Werkplek, Remote Workplace, het zijn begrip-
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• Eenvoudig schaalbaar op elk gewenst moment;

IT omgeving.

• Altijd werken met de laatste software versies;
• Mogelijkheid om slimmer om te gaan met licenties;
• Synchronisatie van uw data, agenda;

Duizelt het u al van de termen en mogelijkheden?
Het betekend niets meer of minder dan het buiten de

contactpersonen en email;

deur zetten van uw servers. Hiermee neemt u gelijk

• Volledige integratie van IT en Telecom;

afscheid van het onderhoud, de energiekosten,

• Automatische back-up van uw gegevens;

licenties, speciale serverruimtes, afschrijving op uw

• Virus en spam filter;

hardware en kunt u op elke locatie waar u internet

• Veilige SSL verbinding;

heeft, werken zoals u dat wilt.

• Voor een vast bedrag per maand.

Email in de Cloud

Server in de Cloud
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Uw

Interesse?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lucrasoft.nl. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen via (078) 6811500.
Wij helpen u graag verder.

Werken in de Cloud
Server & Software
Server in de Cloud

Per maand
€ 120,- per server

- 120 Gb data opslag, 2 Gbgeheugen
- Fairuse data gebruik

€ 25,-

Werkgeheugen per 2 Gb extra

€ 40,-

Email in de Cloud

Per maand
€ 10,- per gebruiker



- Email, agenda en contacten





- Smartphone synchronisatie



Opties
Data opslag per 50 Gb extra

Email

- Standaard 2 Gb opslag



- Virus & Spam filters, SSL verbinding



Optie
Data opslag

Standaard software
- Microsoft Windows

€ 5,-

per gebruiker

- Remote Desktop

€ 5,-

per gebruiker

- Forefront Antivirus

€ 1,50 per gebruiker

€ 1,- per Gb

Ook te combineren met “on premises” netwerk
als vervanger voor de Exchange server op kantoor.

Interesse?

Optionele software
- Office Standaard

€ 15,-

per gebruiker

- SQL Standaard

€ 17,50 per gebruiker

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen
betekenen? Neem dan contact met ons op via
(078) 68 11 500 of stuur een email naar
info@lucrasoft.nl

Tarieven

Per maand

Telefonie in de Cloud

€ 9,50 per gebruiker

- Koppeling tussen Softphone en toestel



- Voicemail



- Integratie met uw IT omgeving (outlook, CRM)



Genoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud
van fouten en wijzigingen.

Mobiel in de Cloud
Integratie van mobiele telefonie met de

€ 2,50 per gebruiker

één nummer en één voicemail concepten.
Telefoonlijn in de Cloud
€ 5,00 per lijn

- Gesprekslijn
ECR in de Cloud
Geavanceerd routeren van gesprekken

€ 1,50 per gebruiker

binnen uw onderneming.
Faxlijn in de Cloud
- Gebruiker

€ 2,50 per gebruiker

- Faxkanaal (analoge fax of werkstation)

€ 7,50 per lijn
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