
24/7 beschikbaar

Op elk device toegankelijk

Standaard AntiVirus en AntiSpam

ISO gecertificeerde datacentra

Vanaf € 5,50 per maand

Hosted excHange

S E C U R I T Y

Uw email wordt standaard goed 

beveiligd tegen Spam, Virussen 

en malware.

ISO CERTIFICERING

U bent wettelijk verplicht uw 

data in Nederland op te slaan, 

onze Hosted Exchange voldoet 

aan deze strenge voorwaarde. 

Onze datacentra hebben 2 ISO 

certificaten.

VEILIG

Alle apparaten en browsers 

verbinden met een beveiligde 

verbinding (SSL) naar onze 

servers.

OP ELK DEVICE

Of u nu gebruik maakt van 

Windows, Mac, een smartphone 

of een tablet, uw email is altijd bij 

de hand.

Met Hosted Exchange 2016 kunt u overal werken. 
Uw e-mail, agenda en contacten zijn altijd en overal supersnel benaderbaar.

WAAROM HOSTED EXCHANGE?
Hosted Exchange is een e-maildienst op basis van 

Microsoft Exchange 2016. Naast normaal e-mailverkeer 

biedt Hosted Exchange de mogelijkheid om agenda’s en 

contactpersonen, notities en taken bij te houden. U kunt 

dit eventueel delen met anderen. Al uw gegevens zijn 

benaderbaar via een gebruiksvriendelijke webpagina 

(Outlook Web App) of Outlook. Daarnaast bestaat er de 

mogeli jkheid mobiele apparaten (Tablets, Smartphones) 

te koppelen aan de Hosted Exchange 2016 omgev-

ing. Op deze manier kunt u altijd en overal over uw 

gegevens beschikken.

FLEXIBEL
Voor elke mailbox krijgt u standaard 10GB data opslag. 

Is dat niet genoeg? Upgraden kan eenvoudig naar 

20GB of meer. Wilt u een extra domein of emailadres 

kopppelen? Het is binnen enkele minuten geregeld.

ALTIJD EN OVERAL TOEGANKELIJK
Uw email, contactpersonen, agenda en takenlijst zijn 

24/7 beschikbaar.  Als u beschikt over een internet-

verbinding dan kunt u met een paar klikken bij al uw 

gegevens. Dit kan onder andere via de nieuwste versies 

van Outlook voor uw PC en Mac, via de Outlook Web 

App en via Active Sync (smartphone en tablet). U heeft 

vrijwel alle functionaliteiten van een eigen Exchange 

server, zonder alle nadelen van bijvoorbeeld beheer, 

investering in hard- en software en onderhoud.

PAY-AS-YOU-GO
U zit niet vast aan contracten! Eén keer per maand 

wordt bekeken hoeveel mailboxen u in gebruik heeft en 

worden deze in rekening gebracht. Minder mailboxen in 

gebruikt dan de maand ervoor? Minder kosten! 



DE VOORDELEN VAN HOSTED EXCHANGE

24/7 Beschikbaarheid AntiVirus en AntiSpam

Uw email, contactpersonen, agenda en

takenlijst zijn 24/7 beschikbaar.

Uw email wordt standaard goed beveiligd 

tegen Spam en Virussen.

Op Elk Device Backups

Of u nu gebruik maakt van Windows, Mac,

een smartphone of een tablet, uw email is

altijd bij de hand.

Gedurende 30 dagen kunt u alle (per abuis) 

verwijderde items zelf teug halen

Ongelimiteerde domeinen Flexibel

Aan elke mailbox kunnen meerdere

domeinen en emailadressen worden gekoppeld.

Up- of downgraden naar een ander pakket? 

Een extra domein of emailadres kopppelen? 

Het is binnen enkele minuten geregeld.

1 0 G B  O P S L A G

U krijgt per mailbox 10GB 

opslag. Aan elke mailbox 

kunnen meerdere domeinen 

en emailadressen worden 

gekoppeld.

Z E R O  D O W N T I M E

Doordat ons platform rudundant 

over 2 datacentra is uitgevoerd, 

kunnen wij een beschikbaarheid 

van 99,95% garanderen.

M A A N D E L I J K S 

O P Z E G B A A R

Geen lange opzegtermijnen, 

geen langlopende contracten. 

U kunt op elk moment stoppen 

met het afnemen van onze 

Hosted Exchange diensten.

PRIJZEN
Aantal mailboxen 1 t/m 4 5 t/m 24 25 t/m 74 75 t/m 200

Prijs per maand per mailbox * € 7,50 € 7,00 € 6,25 € 5,50

ü Uw data in Nederland

ü Opslag vanaf 10 GB per mailbox

ü Meerdere Maildomeinen toe te voegen

ü Delen van Mailboxen, Agenda’s en Contacten

ü Anti-spam, Anti-virus en Anti-malware

ü Push Mail

ü Exchange via Outlook (RPC over HTTPs)

ü Exchange via Outlook voor MAC (EWS)

ü Outlook Web App (OWA)

ü E-mail vanuit uw eigen domein(en)

ü ActiveSync (smartphone, tablet)

ü Distributie- en Securitygroepen

ü Exchange Mail Contacten

ü Room Mailboxen (vergaderruimtes)

ü Equipement Mailboxen

ü Public Folders

ü SSL encryptie

ü Dagelijkse Back-up

ü 30 dagen verwijderde items herstellen

ü Maandelijks opzegbaar

“Wilt u bezuinigen op uw IT-kosten en sneller, beter en makkelijker 
geholpen worden? Stap nu over op Hosted Exchange 2016!”

* Exclusief BTW

Adres
Welsummerweg 10
7722 RS Dalfsen

Telefoon 0529 82 02 02
Email info@nobugsystems.com
Web www.nobugsystems.com

KvK 32090268
BTW NL1674.44.918.B01
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