Hosted Sharepoint
Meget mere end en opslagstavle

En opslagstavle kan være nok så brugbar, når der
udveksles nyheder og informationer i
virksomheden. Den har dog sine begrænsninger i
forhold til plads, bekvemmelighed og placering.
Sharepoint er videndelingscentrum for den
moderne virksomhed. Du og medarbejderne kan
holde hinanden ajour, uanset hvor I befinder jer.
Ved at lade os hoste din Sharepoint løsning, sikrer
du dig en høj stabilitet og sparer penge på dyrt
hardware og administration.

Del, del, del...
Del oplysninger, aktiviteter og dokumenter med
relevante personer i en afdeling eller fokusgruppe.
Opret et bibliotek, hjælpeforum eller videnudvekslingscenter. Sammel alle informationer for et
givent projekt eller ordre ét sted. Opbevar prislister,
produktkataloger og personalehåndbøger i
rækkevidde for alle medarbejdere. Og meget mere!
For en virksomhed som ikke har mulighed for at
ordne alting henover skrivebordet, er Hosted
Sharepoint en god investering. Det øger
medarbejdernes muligheder for at arbejde
sammen, og giver et naturligt incitament til
vidensudveksling.

Alt data og information ligger trygt hos os
Vi sørger for daglig backup af hele indholdet og opsætningen af din Sharepoint løsning. Forbindelsen
mellem os, internettet og din computer er krypteret
og vi følger de internationale standarder for
databeskyttelse.

Aktiver dine medarbejdere
Vidensdeling med et snuptag
Effektive samarbejdsværktøjer
Vi klarer driften for dig
Hold dig opdateret hvor som helst

I tilfælde af strømsvigt vil en nødgenerator tage
over, og vi har altid 2 internetforbindelser til rådighed, hvis der skulle opstå problemer med den
ene. Datacenteret er desuden specielt sikret imod
tyveri, brand, vandskader, virus og andre former for
angreb.
Få mere at vide hos BAES DATA på
tlf. 70 25 24 25 eller se mere på www.baesdata.dk
Se priser og specifikationer på bagside
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Hosted Sharepoint
Specifikationer

> 100 MB plads pr. bruger
> Fuld rettighedsstyring på alle elementer
> Adgang overalt
> Direkte integration med Microsoft Office pakken

Priser og tilvalg
Hosted Sharepoint (Pr. bruger)

Pris pr. måned
34,00 kr.

Ekstra plads på løsningen
- 1 - 99 GB ekstra plads, pr. GB

8,00 kr.

- 100 - 1000 GB ekstra plads, pr. GB

6,00 kr.
Oprettelse er gratis

Flytning af eksisterende data afregnes efter forbrugt tid

