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Server Beheerpakket
Voor gegarandeerde support op afgenomen hosting- of
serverproducten, kunt u ons Server Beheerpakket afnemen.
Hiermee omsluit u alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden
voor uw server. Doordat u deze via vooraf ingekochte "tikken"
laat verrichten, kunnen wij onze werkzaamheden aanzienlijk
voordeliger aanbieden.
Compleet en voordelig serverbeheer
Voor een compleet en voordelig beheer van uw dedicated server of
virtual server, bieden wij een Server Beheerpakket. Hiermee heeft u
tegen een vast, maandelijks bedrag gegarandeerd telefonische support
en systeembeheer op afstand. U krijgt professionele support van een
vaste, persoonlijke specialist én u beschikt over een directe e-mail
ingang naar uw systeembeheerder bij Bedrijvenweb. Ons Server
Beheerpakket is ideaal voor het laten uitvoeren van diverse supporten systeembeheer werkzaamheden, zoals:
•
•
•
•

Updates en security patches van het server besturingssysteem
Applicatie- en software updates
Server performance advies
Overige systeembeheer werkzaamheden

Voordeel door efficiency
Doordat u onze werkzaamheden via vooraf betaalde tikken inkoopt,
kunnen wij onze werkzaamheden voordeliger aanbieden dan wanneer
wij deze achteraf berekenen. De verwerking van de door ons gemaakte
tikken is namelijk administratief efficiënter: wij hoeven u dan geen
verschillende losse facturen op basis van nacalculatie te versturen.
Met het Server Beheerpakket van Bedrijvenweb bent u dus verzekerd
van deskundige, directe en voordelige ondersteuning, echter zonder
omkijken naar de administratieve procedures en documenten.

(z.o.z.)

Over Bedrijvenweb
Bedrijvenweb biedt sinds 1995
hoogwaardige oplossingen voor
server hosting, managed servers
en virtual server hosting.
Voor bedrijfskritische omgevingen
leveren wij applicatiehosting in
samenwerking met verschillende
software aanbieders. Naast deze
specialisatie, bieden wij ook een
aantal afgeleide producten, zoals
website hosting, portalen en
internationale domeinregistratie.
Ons enthousiaste team verleent haar
diensten aan duizenden tevreden
klanten.

Alles wat onze technici vroeger
zelf deden, wordt nu naar volle
tevredenheid door Bedrijvenweb
uitgevoerd.
Robert van Ree
Showcase: “Vanderlande Industries”

Hosting
Bedrijvenweb Nederland B.V.
Marconiweg 8, 4131 PD Vianen
Postbus 393, 4130 EJ Vianen
Telefoon: 0347 - 322 444
www.bedrijvenweb.nl

Tarief Server Beheerpakket
Het Server Beheerpakket is er al vanaf € 80,- per maand. Hiervoor beschikt
u over vier vooraf ingekochte tikken van maximaal 15 minuten: totaal dus
1 uur werkzaamheden aan support en systeembeheer per maand.
Normaal brengen wij u hiervoor € 110,- op basis van nacalculatie in rekening.
Wilt u meer dan vier tikken inkopen? Wij bieden ook pakketten van acht en
twaalf tikken per maand.
Meer informatie
Stuur een e-mail naar onze afdeling Verkoop of bel tijdens kantooruren naar
0347 - 322 444. Onze specialisten staan u graag te woord.
Ideaal in combinatie met
Serverhosting, Virtual server hosting, Applicatiehosting, Desktop as a Service
(DaaS), Software as a Service (SaaS)

Meer documentatie
Wij beschikken over uitgebreide
documentatie op het gebied van
serverhosting en applicatiehosting.
Vraag onze afdeling Verkoop om
aanvullende informatie!

