Storingen kunnen vaak voorkomen worden door vroegtijdige signalering. Zo merkt u bijvoorbeeld niet dat de
harde schijf van uw server volloopt maar kunt u niet meer werken wanneer de schijf daadwerkelijk vol is. Met
behulp van automatische serverbewaking worden wij 24 uur per dag automatisch per e-mail of SMS op de
hoogte gesteld van een storing of probleem aan uw systemen. Indien nodig kunnen wij direct ingrijpen.
Dagelijks, wekelijks en/of maandelijks krijgt u naar wens een rapportage van de status van uw systemen. Deze
rapportage geeft u duidelijk inzicht in eventuele aandachtspunten.
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Het stilvallen van uw servers, internetverbinding of websites.
Alle bedrijfskritische processen op de server.
Defecten aan hardware (ventilatoren, temperaturen, accustatus, schijven, etc.)
Updates van antivirussoftware.
Updates van besturingssysteem.
Het vollopen van harde schijven en het geheugengebruik.
Het slagen van de dagelijkse back-up.
Foutmeldingen van software.
Inbraakpogingen door hackers.
Performance van uw hardware.
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Minder uitval door storingen.
Dagelijks, wekelijks of maandelijks een rapportage over de status van uw systemen.
Storingen worden vaak gesignaleerd (en indien mogelijk opgelost) voordat u het doorheeft.
Kostenbesparing doordat handmatige controle niet meer nodig is.
Uw systemen worden 24 uur per dag in de gaten gehouden.

De kosten voor serverbewaking zijn € 50,- per server per maand exclusief btw.

Werkstations in hetzelfde netwerk kunnen ook worden bewaakt voor een meerprijs van € 2,50 per werkstation
per maand exclusief btw. Dagelijks worden dan problemen aan uw werkstations verzameld en aan ons
gerapporteerd. Bovendien kunnen wij zonder bij u langs komen, meekijken op uw scherm en zelfs uw muis en
toetsenbord overnemen. Natuurlijk alleen wanneer u daar toestemming voor geeft. Doordat we bij een probleem
mee kunnen kijken zijn gebruikersproblemen vaak sneller opgelost en bespaart u vaak de kosten van een bezoek
bij u op locatie.
Het aantal werkstations binnen uw contract is per kalendermaand te wijzigen.

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.
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