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Alles werkt en blijft werken
Met WH2A Werkplekontzorging brengen wij het nieuwe werken bij u in de praktijk. Altijd en overal uw eigen werkplek binnen bereik, zonder zorgen en met gegarandeerde beschikbaarheid. Zekerheid dat alles werkt en blijft werken. Nooit
meer zorgen over back-ups, uw server of uw e-mail.
Beschikbaar voor iedere PC, laptop of iPad;
Windows, Exchange Server, MSOffice;
Doorsluis naar Android, iPhone, iPod Touch en iPad;
Voor bedrijven vanaf 3 werkplekken;
Lage kosten per werkplek.

Altijd toegankelijk
Standaard beschikt u over alle kantoorapplicaties uit het Microsoft Office pakket zoals Word, Excel, Outlook, Powerpoint en Internet Explorer. Tevens kunt
u gebruik maken van aanvullende applicaties waaronder klantspecifieke applicaties, zoals boekhoudprogramma’s, urenregistratie, ERP-, CRM- en HRMprogramma’s. De inzet van WH2A op kwaliteit en betrouwbaarheid is groot,
terwijl de focus volledig is gericht op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
uw datagegevens. Daardoor kunt u altijd en overal bij uw bedijfsgegevens, op
kantoor, thuis of bij de klant. De dataveiligheid wordt extra ondersteund door het
eigen back-up serverpark in Monahans, Texas, de Verenigde Staten.

De voordelen
Altijd en overal beschikbaar;
Nooit meer zorgen over ICT;
Altijd back-ups beschikbaar;
Printerserver;
Helpdesk 24x7 beschikbaar;
Altijd laatste updates geïnstalleerd;
Volledige bescherming tegen virussen en spam.
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Informatie, Management en Ervaring

Datacentrum

Volledig pakket

over alle benodigde software en documenten.

drijfskritische functies. U beschikt altijd en overal, thuis of onderweg,

werkt en blijft werken. WH2A verzorgt het 24x7 beheer van uw be-

Redundante servers, storage, switches, firewalls;
Volledig beveiligd;
UPS en onafhankelijke generator;
Back-up met automatische failover;
Gigabit glasvezel internetverbinding met redundantie

WH2A heeft een volledig pakket aan oplossingen
beschikbaar, gebaseerd op Terminal Server van
Microsoft. Gebruikers werken veilig via een internetverbinding op een remote server. Investeringen
in hardware en software worden tot een minimum
beperkt. U hoeft alleen maar te beschikken over één
of meerdere PC’s (al dan niet in een netwerk) met een
internetaansluiting en wellicht enkele printers. Ook
thin-clients (veel goedkoper in aanschaf dan PC’s),
PDA’s, mobiele telefoons en notebooks worden uitstekend ondersteund.
In de praktijk biedt WH2A hosting solutions:
Lage kosten per gebruiker;
Geen grote investeringen in hardware en software;
Permanente back-up;
Standaard Microsoft software, MSOffice.

IT’S THAT SIMPLE!
Systeembeheer - Telefonie/VoIP - Hosting - Solutions

> MS Office
Kantoorsoftware pakket ontwikkeld door
Microsoft. Het omvat populaire kantoorprogramma’s zoals Word, Excel, Outlook en
Powerpoint.

> McAfee Virus Scan
Krachtige beveiligingssoftware waarmee
computers worden beschermd tegen virussen,
wormen, Trojaanse paarden, kwaadaardige
codes etc.

> MS Exchange Server
Groupwareserver van Microsoft, vergelijkbaar
met Lotus Notes/Domino server van IBM
en Novell Groupwise van Novell. Microsoft
Exchange wordt veel gebruikt in grote bedrijven die werken met software van Microsoft.
Microsoft Exchange verwerkt onder andere
e-mail en agenda’s.

> Gigabit glasvezel
Supersnelle glasvezelverbinding met grote
capaciteit en stabiliteit. De snelheden liggen
boven de 1000Mb/seconde. De enorme capaciteit en betrouwbaarheid maken glasvezel
uiterst geschikt voor toepassing in
zakelijke netten.

> MS Terminal Server
Terminal Server wordt dikwlijls gebruikt in
combinatie met thin clients en een zwaarder
uitgevoerde server, waarop het zwaardere
rekenwerk plaatsvindt en de programma’s
draaien. Terminal Services worden vaak op
maat gemaakt, met extra functionaliteit en
klantspecifieke applicaties.
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Met Werkplekontzorging weet u zeker dat uw kantoorautomatisering

WH2A biedt verschillende hosting services aan zijn
klanten aan; van Werkplekontzorging tot uitgebreide
applicatiehosting, verspreid over meerdere sites.
WH2A heeft zijn eigen datacenters, één in Zeewolde
en één in de VS. De datacenters zijn volledig redundant opgebouwd om u zo een maximale uptime te
garanderen!

®

ICT PROFESSIONALS

Gildenveld 63, 3892 DD Zeewolde
Tel: 036 522 7879 | Fax: 036 522 7393 | www.wh2a.com | info@wh2a.com

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
WH2A © 2011 - 2012

Factsheet HostingFINAL.indd 2

14-10-2011 11:52:17

