PRODUCTLEAFLET

KPN ÉÉN
“Alles wat u nodig heeft voor uw zakelijke
communicatie.”

Het aantal mogelijkheden voor interactie en communicatie groeit in een snel tempo.
Chatten, video conferenties, mobiele en vaste telefonie of online samenwerken aan één
document zijn enkele van de veelgebruikte opties om met elkaar in contact te blijven. Zo
is het al mogelijk om deel te nemen aan een gezamenlijk telefonisch overleg of kunt u
video conferenties houden waarbij deelnemers direct, online, zaken kunnen wijzigingen en
gedeelde documenten kunnen bespreken.
Om deze, en alle andere mogelijkheden, zo goed
mogelijk in te zetten binnen uw bedrijf bieden is er KPN
ÉÉN. KPN ÉÉN is geschikt voor bedrijven van 2 tot 150
medewerkers, waarmee zij op ieder gewenst moment,
overal, kunnen communiceren en samenwerken.

 Betrouwbaar
Maak altijd gebruik van het betrouwbare
KPN-netwerk.

 Overzichtelijk
Één contract, factuur, einddatum en
aanspreekpunt zorgen voor een optimaal
overzicht van al uw telecom en IT-diensten.

 Flexibel contract
Pas eenvoudig het aantal gebruikers, opties,
telefoonnummers en functionaliteiten aan.

 Altijd up-to-date
Het platform van KPN ÉÉN is altijd up-to-date
met de nieuwste functies. Zo maakt u gebruik
van de laatste softwareversie en heeft u geen
onderhoudskosten of service contracten.

Vast bellen
Bereikbaar zijn voor klanten, leveranciers en medewerkers
is belangrijk voor veel ondernemers. Met KPN ÉÉN wordt
de fysieke telefooncentrale vervangen door een centrale
in de Cloud. Via het online beheer portaal stuurt u daarbij
gemakkelijk en snel de beschikbaarheid aan. U bepaalt
zelf uw bereikbaarheid met bijvoorbeeld automatische
nachtschakeling, een handig keuzemenu of de optie om
door te verbinden naar een beschikbare collega.

Mobiel bellen
Met zakelijk mobiel bij KPN kunnen u en uw medewerkers
zorgeloos mobiel bellen en internetten. Zo bent u altijd
en overal bereikbaar voor klanten, partners en elkaar.
Bundels kunnen daarbij worden gedeeld. Gebruikt een
van uw medewerkers meer dan beschikbaar is voor hem
of haar, dan wordt dit onderling gecompenseerd.

Mobiel internet
Zakendoen gebeurt al lang niet meer altijd vanachter
uw bureau. Met mobiel internet van KPN kunt u overal
werken, waar en wanneer u wilt. U maakt daarbij gebruik
van het razendsnelle, stabiele 4G netwerk van KPN.
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Mobile device manager
Bedrijfsprocessen lopen steeds vaker via een mobiel toestel.
Dit brengt risico’s met zich mee met betrekking tot het lekken
van bedrijfsgevoelige data. Met Enterprise Mobility Management
van KPN ÉÉN zorgt u voor veilig gebruik en beheer van
uw zakelijke mobiele apparaten. Vanuit de Cloud kunt u
smartphones en tablets centraal beheren en voorzien van
diverse veiligheidsfuncties. Mobiele bedrijfstoepassingen zijn op
deze manier eenvoudig uit te rollen, lokaal opgeslagen data
wordt versleuteld en verbindingen worden optimaal beveiligd.
Daarnaast kunt u apparaten op afstand wissen wanneer deze
gestolen of verloren zijn.

“Met Enterprise Mobility
Management van KPN ÉÉN
zorgt u voor veilig gebruik en
beheer van uw zakelijke mobiele
apparaten. Vanuit de Cloud
kunt u smartphones en tablets
centraal beheren en voorzien van
diverse veiligheidsfuncties.”

Vast internet
Steeds meer communicatie verloopt via uw zakelijke
internetverbinding, alsmede apparaten die hiermee
verbonden zijn. E-mail, wifi, vaste telefonie maar ook uw
printer zijn op uw netwerk aangesloten. Zakelijk internet van
KPN verzekerd u van betrouwbaar en snel internet waar u
zorgeloos gebruik van kunt maken.

Pinnen
Zakelijk pinnen van KPN geeft u de mogelijkheid om
uw internetverbinding te gebruiken voor beveiligde
pintransacties. Hiermee kunt u overal veilig en snel pinnen.

Office 365
Met Office 365 van KPN heeft u altijd en overal toegang tot
uw bestanden, e-mail en agenda. De nieuwste versies van
uw vertrouwde officeprogramma’s als Word, PowerPoint en
Excel werken zorgeloos en eenvoudig. Daarnaast kunnen
u en uw medewerkers gemakkelijk samen in 1 document
werken en worden bestanden beveiligd opgeslagen in de
OneDrive. Office 365 Instap en Premium geven u daarnaast
de mogelijkheid uw mail, contacten en agenda op al uw
devices te benaderen. Zo hebt u altijd uw mail bij de hand,
synchroniseert u contactpersonenlijsten en kunt u zien
wanneer mensen beschikbaar zijn via de gedeelde agenda’s.

Vragen?
Mail ons: info@ecaretcs.nl
of bel ons: +31 (0)88 488 00 80
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KPN ÉÉN Deskhub
“De complete MKB werkplek in de Cloud.”

KPN ÉÉN Deskhub

Storage/opslag

KPN ÉÉN Deskhub is een van de diensten binnen het KPN
ÉÉN portfolio. Met KPN ÉÉN Deskhub beschikt u over een
geïntegreerde ICT-oplossing. Zo is deze oplossing er voor
bedrijven die behoefte hebben aan eenvoudig beheer van hun
ICT omgeving, Bring/Choose Your Own Device, of branche-/
bedrijfsspecifieke applicaties. U hebt daarbij één leverancier
en aanspreekpunt voor al uw ICT-diensten. Doormiddel van
KPN Deskhub kunt u niet alleen volledig werken op kantoor
maar ook efficiënt zaken doen terwijl u onderweg bent.

Een onderdeel binnen de Deskhub is de opslag van
uw data in de Cloud. Grote of kleinere organisatie? U
heeft de keuze uit twee opslag types om bestanden
online op te slaan: File storage of Hosted Exchange.
Waar u met Hosted Exchange beschikt over 1GB aan
opslagruimte per gebruiker krijgt u bij Filestorage
standaard 5GB.

Deskhub biedt u de mogelijkheid om vanaf een gewenste
locatie met internetverbinding, vanaf ieder device, te werken.
Het is daarbij voor u als ondernemer mogelijk om kosteloos
licenties toe te voegen of te verwijderen. Vertrekt er een
medewerker of krijgt u nieuwe collega’s? Het aantal gebruikers
is eenvoudig aan te passen waardoor u alleen betaalt voor
wat u uiteindelijk gebruikt. Data en applicaties binnen de
Deskhub worden beveiligd opgeslagen in de CLoud, waardoor
u overal toegang hebt tot uw gegevens. Wat er ook gebeurt,
werknemers kunnen te allen tijde over hun bestanden
beschikken en hun werk doen, waar ze maar willen.

Remote Apps
Onder Remote Apps verstaan we de gehoste Finance
en CRM-applicaties. Dit zijn onder andere apps voor
boekhouding, rapportage en pensioen. Uit een lijst
van 45 standaard softwarepakketten kunt u de
gewenste programma’s gebruiken binnen Deskhub.

Eigen Applicaties
Naast de standaard aangeboden applicaties kunnen
eigen apps opgenomen worden in de Deskhub
omgeving. Hierdoor kunt u beschikken over uw
branche specifieke software op een applicatieserver.

Hosted Desktop User
KPN ÉÉN Deskhub bestaat uit 5 onderdelen. De Hosted
Desktop User is de standaard licentie die u afneemt en
waarmee u de beschikking krijgt over onder andere 5GB
opslagruimte en standaard software als Adobe Reader,
Microsoft Internet Explorer, Firefox en Chrome.

Vragen?
Mail ons: info@ecaretcs.nl
of bel ons: +31 (0)88 488 00 80

Optionele Software en Applicaties
Iedere organisatie is uniek, met eigen wensen en behoeftes
op het gebied van ICT. Aangezien er toch een groot aantal
applicaties zijn die door de meerderheid gebruikt worden
zijn er in de Deskhub een aantal standaard programma’s
beschikbaar gesteld. Doormiddel van software als Microsoft
Office, Adobe Reader, Sharepoint en Skype for Business
kunt u eenvoudig zaken doen.
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