
U W  I C T - D I E N S T V E R L E N E R  

Online werkplek voor iedereen
Het maakt niet uit vanaf welk device u 

werkt. Of het nu uw PC op kantoor is, 

de laptop thuis of uw mobile device 

onderweg, u maakt vanaf iedere locatie 

ter wereld verbinding met onze Cloud. 

Zo creëert u een flexibele online 

werkplek voor iedereen. 

Altijd veilig werken
Met onze Cloud oplossingen is 

het mogelijk om uw complete 

automatisering uit handen te nemen. 

Werkt u in de Cloud, dan staat alles veilig 

in het gecertificeerde Tier III-datacenter. 

Modern, energiezuinig, efficiënt, 

betrouwbaar en een duurzame plek voor 

al uw waardevolle bedrijfsgegevens.  

Betrouwbare Cloud leverancier
We hebben ons eigen datacenter met 

eigen HP Enterprise Servers en werken 

ook met diverse oplossingen van 

A-aanbieders, zoals Office 365 en Azure. 

We bieden online werkplekken met 

onder andere:

Migratie van lokaal naar de Cloud
Werkt u nog lokaal? Dan nemen wij alle 

zorg uit handen. Onze gecertificeerde 

professionals migreren al uw bestanden, 

gegevens, applicaties en meer 

probleemloos naar de Cloud. Hybride 

oplossingen zoals werken in Office365 

op een Terminal Server (Remote Desktop 

Server).

Vele voordelen Cloud
De Cloud kent vele voordelen en is voor 

iedereen. Of u nu een zelfstandige bent 

of een onderneming met 50 werknemers 

hebt.

CLOUD OPLOSSINGEN

Is uw onderneming volledig geautomatiseerd? En kent u de vele mogelijkheden én voordelen van de Cloud? 
Wanneer u in de Cloud werkt, dan maakt u gebruik van online opslag van bestanden, gegevens, software en 
applicaties. U heeft dus geen eigen serverruimte meer nodig met bijbehorende hardware, maar werkt volledig 
online. Dat scheelt u ruimte én kosten!

Actief
betrokken.
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Zorgeloze ICT-omgeving

Maandelijks makkelijk op- en afschalen

Geen investeringskosten hardware of 
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AVG Compliant
De AVG wordt nu officieel gehandhaafd en van u wordt verwacht dat u passende maatregelen hebt genomen om datalekken te 

voorkomen. Samen met onze AVG-experts kijken we naar uw onderneming, op technisch én organisatorisch niveau, om inzicht te 

krijgen in alle beveiligingsfacetten. Zo vormt AVG compliance een rode draad door alle oplossingen die T-ICT u biedt. Wij zorgen 

er actief voor dat uw onderneming voldoet aan de nieuwe Europese Privacywetgeving.

ISO 27001
T-ICT is ISO-27001 gecertificeerd en dat vinden wij heel vanzelfsprekend. Met het ISO-27001 certificaat tonen wij aan dat wij 

zorgvuldig met uw gegevens omgaan, en de beveiliging van bedrijfsinformatie goed is beschreven, geïmplementeerd én 

gecontroleerd. Wij staan garant voor de juiste nalevering van relevante wet- en regelgeving en dat leidt tot minder risico’s voor u.


