Bent u de financiële verrassingen
achteraf ook zat?

Blijft u rustig als u aan uw kantoorautomatisering denkt?

EvH-IT verzorgt het
gehele pakket!

Of u nu één pc binnen uw bedrijf heeft of 50, ze hebben
allemaal onderhoud en aandacht nodig om goed te blijven
werken. Daarnaast kan het voorkomen dat u technische
ondersteuning of advies nodig heeft bij het gebruik van
deze pc ('s) of servers.
Hiervoor kunt u EvH-IT inschakelen.

EvH-IT verzorgt primair het systeem- en netwerkbeheer
bij het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Om een totaalpakket te kunnen bieden voor onze klanten
levert EvH-IT ook hardware, online backup en software.
Dit alles van de bekende A-merken.

EvH-IT adviseert, levert, installeert en onderhoudt deze
producten. Op deze manier biedt EvH-IT een totaalpakket
zodat u uw bedrijf kunt runnen zonder dat u zich zorgen
hoeft te maken over de automatisering.

EvH-IT werkt met vaste maandbedragen die
afhankelijk zijn van de inrichting van uw
netwerk en van de behoefte aan helpdesk
ondersteuning. Zo weet u precies wat u per
jaar kwijt bent aan uw reguliere
kantoorautomatisering. Zonder financiële
verrassingen als u de helpdesk belt of als er een
keer iemand langs moet komen voor een
storing. Natuurlijk kan EvH-IT ook op afroep
komen, dat zal op basis van nacalculatie zijn.

“Doet uw backup wat u
denkt dat hij doet?”

“Werkt uw virusscanner
nog goed?”

“Is uw netwerk wel
veilig?”

EvH-IT

Altijd exact de gewenste resultaten

EvH-IT houdt o.a. bovenstaande vragen voor
u in de gaten en rapporteert deze aan u. Geen
kastje naar de muur verwijzingen, EvH-IT
neemt desgewenst contact voor u op met
andere leveranciers om zaken duidelijk te
krijgen. Zo heeft u de hele automatisering
onder één dak en met slechts één
aanspreekpunt.

Uw kantoorautomatisering
geregeld zonder poespas!

Wie zijn we
EvH-IT is Business Partner van Nomandesk

EvH-IT biedt een Europees
alternatief voor Dropbox en
WeTransfer!

Iedereen heeft wel eens gebruik gemaakt van de
diensten van Dropbox en WeTransfer. Het is
eenvoudig in gebruik en (grote) bestanden kunt u
gemakkelijk openen en delen. Het is echter de
vraag hoe veilig deze diensten zijn en wat er
gebeurt met uw bedrijfsdata. Voor beide diensten
is een uniek, zakelijk alternatief ontwikkeld, dat
de voordelen heeft gecombineerd én de
veiligheid van uw data met één oplossing kan
garanderen!
Veilig bestanden openen en delen.

Het opslaan van bestanden in de cloud heeft een
aantal voordelen. Zo kunt u ten eerste de
bestanden vanaf ieder willekeurig device - zoals
een computer, smartphone of tablet - online en
offline benaderen. Daarnaast is het mogelijk om
uw bestanden intern en extern veilig te delen met
anderen. Het delen van bestanden is erg handig
als u met anderen aan hetzelfde project werkt of
als u bestanden met collega's of personen buiten
de organisatie wilt delen. Nomadesk is dé
oplossing om veilig met uw data om te gaan, op
een gebruiksvriendelijke manier met uw
bestanden te werken en deze (extern) te delen.

Over ons

EvH-IT is een klein bedrijf dat snapt dat
kantoorautomatisering voor u moet werken en
niet andersom, zoals het vaak wel lijkt.
EvH-IT is flexibel en denkt graag met u mee.

Onze producten en services

Contact opnemen

-

Telefoon: 0599-700207
E-mail: info@evh-it.nl
Web: www.evh-it.nl

-

Eelco van Houttum

EvH-IT

Middenlaan 107
9571 CH 2e Exloërmond

Systeem- en netwerkbeheer
Microsoft Server software
Microsoft Office software
Microsoft “cloud” 365 software
Virtuele desktop in de cloud
HP servers, werkstations en
netwerkapparatuur
Symantec BackupExec
Nomadesk
Backuponline
GFI producten

