GONEN AUTOMATION
De voordelen van Eagle-Hosting
Naast de mogelijkheid om een systeem aan te schaffen en zelf te beheren, kunt u er nu ook
voor kiezen om het systeem door ons te laten hosten. U kunt dan simpelweg online inloggen
op onze cloud en werken met de door u geselecteerde producten. Het dagelijkse gebruik
is in het geval van hosting gelijk aan het gebruik wanneer u kiest voor aanschaf van een
systeem. Dit geldt voor alle oplossingen in onze productlijn. U zult hierin dus geen verschil
merken. Echter brengt hosting een aantal voordelen met zich mee.

Voordelen van hosting:

Voordelen van dienstverlening:

»»Wij zorgen voor de installatie van het systeem

»»Het systeem richten wij volledig voor u in, zodat

»»Wij onderhouden het systeem voor u
»»Wij voeren preventief onderhoud uit, door het

systeem continu te monitoren. Mochten er problemen zijn, dan lossen wij deze direct op, veelal
voordat u de problemen constateert.

het direct klaar is voor gebruik

»»De inrichting kunnen wij te allen tijde aanpassen
indien er verandering in uw beleid plaatsvindt

»»U kunt gratis en onbeperkt gebruik maken van
onze helpdesk

»»De software en de hardware worden regelmatig
door ons geüpdatet en geüpgraded

»»Dagelijks maken wij een back-up van de data
»»Geen zorgen rondom serverbeheer en -onderhoud;
het systeem wordt centraal beheerd door ons

DE VOORDELEN VAN EAGLE-HOSTING | GONEN AUTOMATION

De voordelen van Eagle-Hosting

Praktische voordelen
»»Geen eigen serverruimte in uw bedrijfspand nodig
»»Geen perikelen rondom licentiebeheer (Microsoft
licenties worden door ons geregeld)

»»Hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid,
waardoor uw gegevens optimaal beschermd
worden

»»Applicaties en data overal en altijd voor u bereik-

baar waar een internetverbinding voor handen is

Financiële voordelen
»»U betaalt periodiek, waardoor u niet in één keer
een groot bedrag kwijt bent

»»Alle bedragen zijn direct aftrekbaar

»»U kunt thuiswerk faciliteren, in het kader van Het

»»De prijsstelling is glashelder; een vast bedrag per

»»Eenvoudig aansluiten en uitbreiden van IT, ten

»»Geen investering in een eigen server

Nieuwe Werken

behoeve van eventuele nieuwe vestigingen

»»U beschikt altijd over de meest recente versie
van het operating system en van de applicaties

»»Uw systeembeheerders kunnen zich meer gaan

toeleggen op systeembenutting in plaats van
systeemonderhoud, zodat u een slag kunt maken
van automatisering naar informatisering

persoon, per maand

»»Geen investering in een eigen back-up oplossing
»»Besparing op energiekosten, koeling en randapparatuur (o.a. UPS, SAN, back-up apparatuur)

»»Voorspelbare, en dus beheersbare, maandelijkse
ICT-kosten zonder verrassingen achteraf
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