Met Exchange online van Raak ICT kan uw organisatie gebruik maken van alle mogelijkheden van Microsoft
Exchange. U hoeft echter niet te investeren in dure hard- en software. Raak ICT verzorgt het beheer, het
onderhoud, de hardware, de beveiliging en de back-up van uw Exchange-omgeving.








Voorspelbare kosten: het beheer en onderhoud is inbegrepen.
Nauwelijks investeringen: u hoeft geen hard- of software aan te schaffen.
Locatieonafhankelijk: u kunt op elke locatie uw e-mail, agenda en contacten synchroniseren.
Schaalbaar naar behoefte: per maand kunt u het aantal gebruikers wijzigen.
Uw e-mail veilig opgeslagen: uw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligd datacenter en worden dagelijks
geback-upt.
Altijd de nieuwste techniek en software: wij gaan mee met de tijd zonder dat u hoeft te investeren.

Onderstaand vindt u meer informatie over onze standaardpakketten. Heeft u andere wensen, neem
dan contact met ons op voor maatwerk.

Mailboxgrootte

1 Gb

2 Gb

2 Gb

Spamfilter

√

√

√

Virusfiltering

√

√

√

Outlook Web App (webmail)

√

√

√

POP3 en IMAP

√

√

√

Dagelijkse back-up met 6 maanden retentie

√

√

√

Helpdesk bij storingen

√

√

√

Agenda, e-mail en contacten delen

√

√

√

Synchroniseren met mobiel device

√

√

Gebruik van Outlook

√

√

Outlook-licentie inbegrepen

√

Als uitbreiding op de standaardpakketten kunt u een aantal extra’s afnemen. Bijvoorbeeld meer
schijfruimte of een gedeelde mailbox of resourcemailbox, voor een gemeenschappelijk info-account
of een gedeelde agenda van een spreekkamer. Voor maatwerk zoals het aanmaken van
distributiegroepen rekenen we enkel een uurtarief.

Gedeelde mailbox of resourcemailbox (1 Gb
opslagruimte)

€5

per maand

1 Gb extra opslagruimte

€1

per mailbox per maand

Aanmaken distributiegroepen of ander maatwerk

€ 75

per uur

Ondersteuning en migratiewerkzaamheden

€ 75

per uur

Het abonnement heeft een minimale contractduur van één jaar. Na deze contracttermijn wordt het
steeds stilzwijgend verlengd met één maand. De prijzen in dit document zijn exclusief btw en onder voorbehoud
van wijzigingen van onze leverancier.
De accounts worden maandelijks per volledige kalendermaand in rekening gebracht. U betaalt voor het grootste
account dat u die maand had.

Versie: 5-10-2016

