
Microsoft Hosted Exchange Enterprise
Hosted Exchange Enterprise is een betrouwbare, schaalbare 
oplossing en biedt een groot aantal verschillende functionaliteiten 
om de onderlinge samenwerking en communicatie te 
optimaliseren zoals, e-mail, instant messaging, video vergaderen, 
groepsplanning, starten van discussiegroepen en toegang tot 
teammappen.

Microsoft SharePoint Services
Met Microsoft SharePoint kunt u één geïntegreerde omgeving 

kennis kunnen delen, en informatie kunnen vinden. SharePoint 
maakt gebruik van de kracht van de zoektechnologieën om 
een intranetsite te maken waarmee u eenvoudig toegang heeft 

achtige gebruikersinterface stelt gebruikers in staat om met 
de beschikbare tools en functies webbased functionaliteiten te 

van de onderliggende technologie.

SharePoint is een IIS-gebaseerde webapplicatie, waarmee intranet portals en oplossingen voor document- en bestandsbeheer, 
samenwerking, sociale netwerken, extranetten, websites en business intelligence oplossingen eenvoudig kunnen worden ontwikkeld. 

gebaseerde API’s. 

(chat) en 1:1 audio gesprekken.

Ontmoet collega’s en klanten via online vergaderingen, training sessies en andere evenementen door middel van enkel een PC met 

geluid, zonder de kosten en het ongemak van reizen.

applicaties via Remote Desktop Services aan uw gebruikers aanbieden vanuit de cloud, uw eigen Active Directory beheren, databases 

uw cloud netwerk.

Virtual Dedicated Server (Windows 2008)

virtualisatie en toch heeft men de beschikking over een eigen, dedicated 
systeem.

Business Productivity

De Business Productivity Suite is de hosted 

variant van de succesvolle Microsoft 

Business Productivity Online Suite. 

productiviteitsvoordelen van de Microsoft 

Exchange Server, Microsoft SharePoint 

productiviteitsinstrumenten suite maakt 

communiceren en samen te werken.



Business Productivity Productivity Suite Productivity Server

Algemeen

Server -

Domeinnaam - Optie

Server OS - Windows Server 2008

Processor - Xeon 3.4 Ghz

Werkgeheugen - 2 GB

Opslagcapaciteit - 50 GB

Harddisk (15Krpm SAS) -

Netwerkverbinding - 1 GB

Dataverkeer per maand - Onbeperkt

Eigen IP adres - 1

IPv6 ready -

OS kernel isolation -

System state backup -

Firewall beveiliging -

Aantal subdomeinen - Onbeperkt

Hosted Exchange Enterprise

Windows Sharepoint Services 2010

Aantal gebruikers 1 1

Opties

Domeinnaam -

Dataopslag per GB

Publiek IP-adres -

MySQL/MS SQL database -

Blackberry Enterprise Services

Service Levels

Unmanaged / Managed  / optie  / optie

Redundant / fouttollerant / /

Uptime 99,99% 99,99%

Standaard SLA Bronze Bronze

24u monitoring

Heldpdesk via e-mail / telefonisch  /optie  / optie

Backup

Restore - -

Abonnementsvoorwaarden

1 maand 1 maand

Betaalperiode maand/kwartaal/jaar maand/kwartaal/jaar


