Back-up oplossing
Voor uw Werkplek

Een Back-up is altijd een goed plan

Behalve een plan B en een reservewiel is het vandaag de dag met alle bedreigingen van buitenaf essentieel
om een back-up te hebben van uw bedrijfsgegevens. In de datawereld kan een back-up uw bedrijf redden!
Mensen kunnen fouten maken. Behalve e-mails met onverwachte virussen kan het ook zijn dat belangrijke
data per ongeluk wordt gewist. Dit is simpelweg op te lossen door vaak genoeg een back-up te maken.
Back-up oplossing voor de volledige werkplek
Met de werkplek back-up wordt een back-up gemaakt van de volledige werkplek tot 100GB. In de back-up
worden alle documenten, programma’s en office documenten meegenomen. De back-up wordt uitsluitend naar
de cloud geschreven.

Back-up Werkplek
Maandelijkse Kosten tot 100GB
> dan 100GB

€ 30 (per werkplek)
€ 10 (p.m. per werkplek)

Restore tijd
Wanneer zich een calamiteit voordoet, wordt er gestreefd naar een korte restore tijd, zodat u snel weer aan
de slag kunt. De uren die worden gemaakt om de back-up terug te plaatsen worden op nacalculatie aan u
gefactureerd.
De inrichting van uw server
De eenmalige inrichting (inclusief eindcontroles en uitleg van deze dienst) bedraagt 2 uur a
€ 75,- per machine;

Back-up oplossing Werkstation Documenten

Voor werkstations bieden wij naast een volledige back-up ook een back-up oplossing uitsluitend voor documenten, presentaties, enz.
Back-up Werkstation Documenten*
Maandelijkse Kosten

€ 5 (per werkplek)

*Deze back-up dienst is niet geschikt voor Apple gebruikers.
De inrichting van uw werkplek
Het inrichten van de back-up op uw werkplek neemt zo een 2 uur á € 75 in beslag. Gedurende deze 2 uur
voorzien wij de werkplek van een eindcontrole, zodat u zeker weet dat alles werkt en geven wij u ook een heldere uitleg over de inrichting op uw werkplek.
Op onderstaand overzicht vindt u de bestand extensies waar een back-up van wordt gemaakt. Er zal in deze
opzet geen back-up worden gemaakt van afbeeldingen en/of foto’s (dit zijn veelal .png, .gif, .jpg, .bmp bestanden).
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Document types
.DOC
.DOCX
.ODT
.PAGES
.PDF
.RTF
.TXT
.WPD

Microsoft® Word Document
Microsoft Word Open XML Document
OpenDocument Text Document
Pages Document
Adobe® Portable Document Format
Rich Text Format File
Plain Text File
WordPerfect Document

.WPS

Microsoft Works Word Processor File

Presentations
.KEY
.PPS
.PPT
.PPTX

Keynote Presentation
PowerPoint® Slide Show
PowerPoint Presentation
PowerPoint Open XML Presentation

Spreadsheets
.CSV
.XLR
.XLS
.XLSX

Comma Separated Values File
Microsoft Works Spreadsheet
Microsoft Excel® Spreadsheet
Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

* Het terug plaatsen van een Back-up is alleen mogelijk voor documenten met een maximum
bestandsgrootte van 50 MB.
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