Ring, maila eller faxa till oss, så kan vi boka
en tid för att se över ditt IT-behov vad gäller
våra produkter. Inga stora investeringar,
månadsvis betalning.

Gör det enklare,
gör det i Molnet!

I Molnet

Molntjänster är ett allmänt samlingsnamn på
tjänster och produkter levererade på internet.
Jag vill att ni……



Kontaktar mig



Jag vill att ni kommer och besöker mig

För att förstå grunden i molntänket kan du
jämföra med ett vanligt elsystem. Du ansluter
en produkt och ju mer energi du behöver,
desto mer får du. Hur detta fungerar och var
kraften skapas är inte relevant för dig.
It-Molnet bygger på samma idé. Du ansluter till en resurspool och får tillgång till de
tjänster du behöver – och du betalar bara för
det du verkligen nyttjar.

___________________________
Företag

Du är ett telefonsamtal bort,
för ett säkrare IT.

___________________________
Kontakt
___________________________
E-post

Spara pengar och
öka säkerheten,
bättre IT med
Molnet

___________________________
Telefon
Läs mer på
Kråketorpsgatan 10 b, 431 53 Mölndal
Telefon 031-711 13 20 Fax: 031 13 31 10
info@bqsystem.se
www.bqsystem.se

www.bqsystem.se

Connected Online backup för PC och Mac

•
•
•
•
•
•

Klientbackup för både PC och Mac
Helt automatiskt, säker, effektiv, pålitlig
och skalbar backuplösning.
Mycket lätt att återställa filer
128 bitars kryptering(AES)
Varje fil kan återsällas med olika versioner
från olika dagar.
Återställ dina filer från webben.

Spamfilter

Köps per användare och månad
100% Virusskydd via e-post
99,92% Spamskydd
Kräver ingen speciell hårdvara eller nedladdning av
lokal klient. Skyddar både in och utgående e-post
för att hålla er domän ren. All e-posttrafik levereras
till er färdigt tvättad och klar
Både för Hosted e-post eller egen e-postlösning
Användarvänlig hantering –tvingar ingen
användare att logga in i portalen

Ingen server på kontoret

Förr i tiden så beställde man en server när t.ex ett
utvecklingsprojekt skulle dras igång. Leveranstid
plus installation och två veckor senare var man
redo att köra igång. Men glöm inte att den måste in
i budgeten först!
Leveranstiden har gått från veckor till minuter och
ingen investering behövs. Du kan ta servern på
driftsbudgeten och om du behöver den i en månad
eller tre år, ja det är upp till dig. Det här är
verklighet idag! Virtual Private Cloud (VPC)
erbjudande!
Varför köpa hårdvaran när det är funktionen
du behöver?.
Sinnesro som en tjänst.

Hur vill du läsa din e-post

Med vår standardiserade lösning baserad på
Microsoft Exchange kan du välja hur du vill
jobba. Din e-post är ändå alltid säker hos oss och
du får ett antal valmöjligheter på köpet till en fast
månadskostnad.
--------------------------------------l
- Backup av mailboxen varje dag
- Tillgång till webmail, läs mail från vilken dator
som helst
- Office Outlook 2010 licens för installation i
arbetsdatorn
- Full koppling till pushmail via mobiltelefon
- 5 GB mailbox
--------------------------------------

Microsoft Exchange från oss innebär att
verksamheten, alla dina mail, kontakter, uppgifter
etc. finns på ett centralt ställe. Lösningen är
beprövad och ger snabb åtkomst och säker lagring.

Alla dokument synkroniserade överallt

Skydda filer i en modern värld
Gå tillbaka i tiden, du behöver aldrig
mer oroa dig för att förlora dina
värdefulla filer, även om du tar bort en
fil eller få ett virus. Enkelt att återställa.
Åtkomst till filer, media m.m.
överallt.
Soonr stöder en mängd olika filtyper,
vilket innebär att du kan granska och
dela allt med kollegor och kunder från Office-dokument till videor, och
du behöver inte ytterligare programvara, oavsett var du arbetar. Håll
ordning och arbeta tillsammans
Soonr är den mest integrerade
lösningen för att skapa dokument och
arbeta med ditt team. Nu kan du
arbeta mer effektivt än någonsin. Soonr hjälper dig
att hålla ordning medan du delar ditt arbete enkelt
med kollegor och kunder.

Det är smart att välja säkerhet som en tjänst. På det
sättet kan du fokusera på företagsverksamheten
utan att behöva bekymra dig om IT-säkerheten,
säkerhets-inställningar eller programuppdateringar.
De här uppgifterna kan du istället överlämna till
säkerhets-experter.
F-Secure Protection Service for Business
Advanced ser till att hot från Internet inte skadar
ditt företag: din e-post fungerar, lösningarna för
online-handel störs inte och din hemliga
information är skyddad. Kort sagt, din verksamhet
fungerar problemfritt.
F- Secure Protection Service for Business
Advanced skyddar ditt företag mot säkerhetshot
från Internet. Du behöver inte göra några
investeringar i maskin- eller programvara för att
hantera säkerheten. F-Secure tar hand om hela
lösningen, och din lokala IT-säkerhetspartner vakar
och hanterar dina datorer.

