Server in de Cloud

Zet uw servers op straat!
Lucrasoft zorgt ervoor dat u vanaf nu overal ter wereld, waar en wanneer u maar wilt, kunt werken op de manier die u
gewend bent. Zet uw servers gewoon op straat en stap per direct over op de Lucrasoft Server Cloud.

Werken in de Cloud

Voordelen van werken in de Cloud

“Het nieuwe werken”, de Cloud, Hosted, Server Based

• Geen investeringen meer, voor een vast bedrag per maand

Computing, MKB Werkplek, Remote Workspace, duizelt het

beschikt u over een high-end server omgeving;

u al van de termen? Nieuwe tijden, technieken en

• Geen eigen server ruimte met airco,  noodstroom, etc. meer

ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van werken.

nodig;
• Continue beschikbaarheid van de server;

In onze klantenkring merken we dat bedrijven met een

• Eenvoudig schaalbaar naar uw behoefte;

laptop op de bank of tablet op het strand overal

• Mogelijkheid om slimmer om te gaan met licenties;

bij willen kunnen. Zowel email, agenda, contactpersonen,

• Altijd werken met de laatste software versies;

databestanden en zelfs programma’s

• Automatische back-up van uw gegevens.

overal beschikbaar. Wij noemen dat “Werken in de Cloud”.

• Virus en spam filter;
• Veilige SSL verbinding

In plaats van talloze investeringen zoals de aanschaf van
hardware, licenties, eigen (nood)stroomvoor-ziening, airco,
serveromgeving en onderhoud,

Op basis van uw wensen en eisen stellen we een pakket

maakt u gewoon gebruik van onze servers.

voor u samen dat precies aansluit bij uw behoefte. Verandert
die behoefte? Dan is het pakket eenvoudig en snel bij te
stellen. En dat voor een vast bedrag per maand. Zo weet
u precies waar u aan toe bent en heeft u een hoop minder
zorgen!

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.

