ALTĲD & OVERAL
Het automatiseren van processen
rondom internet, e-mail, brieven,
rapportages, presentaties, offertes en facturen. Breng het naar de
Cloud, zodat het altĳd en overal
beschikbaar is.

KA IN DE CLOUD
Veel bedrĳven besluiten juist nu hun kantoorautomatisering
(KA) uit te besteden. Ze zoeken een specialist die de snelle
technische ontwikkelingen voor ze volgt, die de kennis over IT
op peil houdt, die op tĳd nieuwe functionaliteiten invoert en
die hun organisatie bovendien soepel aansluit op de digitalisering. Prima redenen om KA uit te besteden aan NEH.

NEH heeft al sinds 2004 ervaring met uitbesteding. Digitalisering, mobiel en tĳd- en plaatsonafhankelĳk werken passen bĳ een bedrĳf-van-nu. Al meer dan zeventig organisaties, waaronder meer dan zestig woningcorporaties, hebben hun gehele ICT naar volle tevredenheid uitbesteed aan NEH. Daarbĳ gaat het zowel om
Private Cloud, Public Cloud als de combinatie daarvan (Hybride Cloud).
Wĳ bieden de medewerkers van deze organisaties snelle en veilige toegang tot bedrĳfsapplicaties en -gegevens. Altĳd, overal en vanaf elk apparaat.

Microsoft Office 365 in de Cloud
Of je nu vanuit huis werkt, vanaf kantoor, vanaf een externe
locatie of je bent onderweg, met de Microsoft Office 365 toepassingen in de Cloud beschikt je altĳd over jouw vertrouwde
programma’s. Dit betekent dat je vanaf jouw Windows Surface of
jouw smartphone kunt werken en realtime informatie met anderen kunt delen.

Extra ontzorging
Dat doen wĳ vanuit de Microsoft Office 365 Cloud en vanuit
twee ISO-gecertificeerde datacenters in Nederland. De techniek
is voor ons een gegeven. Het is juist de gebruiker van de techniek die ondersteuning vraagt. Die ondersteuning bieden wĳ
met een ervaren en zeer deskundige Servicedesk van 34 medewerkers.

Take me to
the Cloud

Al meer dan zeventig organisaties, waaronder meer dan zestig woningcorporaties, hebben hun gehele ICT naar volle tevredenheid uitbesteed aan NEH. Daarbĳ gaat het
zowel om private Cloud, public Cloud als de combinatie daarvan (hybride Cloud). Welke Cloud voor
jouw organisatie van toepassing is, is afhankelĳk van jullie applicatielandschap.

Private Cloud

Beveiliging

Bĳ deze vorm van cloudgebaseerd werken worden
speciaal voor jullie organisatie ingerichte servers in
één van de twee ISO gecertificeerde datacenters
ingezet, die als een “dienst” worden afgenomen.
NEH regelt het beheer, onderhoud en de updates.
Daarnaast hebben de eindgebruikers toegang tot
de Skilled NEH Servicedesk als Single Point Of Contact voor optimale ontzorging.

Zowel NEH als Microsoft voldoen aan de strenge
set fysieke, logische, proces- en beheercontrolemiddelen die zĳn gedefinieerd op basis van de
ISO27001:2013 norm.

Public Cloud
Als Microsofthuis maakt NEH voor de public Cloud
omgeving van onze klanten gebruik van Microsoft
Azure. Deze public Cloud stelt via internet een
enorme hoeveelheid rekenkracht, opslag en andere resources beschikbaar. De capaciteit is inmens
groot.
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NEH Public Cloud Back-up
Via de prullenbak en versiegeschiedenis van Microsoft is het mogelĳk om tot 90 dagen te restoren.
Daarna ben je het kwĳt. Met Public Cloud Backup van NEH heb je een onbeperkte bewaartermĳn. Onze Public Cloud Back-up zorgt ervoor dat
alle data, ook na een calamiteit, weer beschikbaar
komt. Een zeer verstandige, maar geheel vrĳwillige
keuze wanneer je besluit Kantoorautomatisering in
de Cloud af te nemen.
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