
UW CLOUDOPLOSSING VOOR EEN 
VAST BEDRAG PER MAAND!

Het Cloud Pack maakt werken in de Cloud overzichtelijk. Binnen het Cloud Pack 
heeft u de keuze uit diverse varianten; van een eenvoudige oplossing voor e-mail 
en agenda tot en met een complete Hybrid Cloud omgeving. U betaalt voor alle 
varianten steeds een vast bedrag per gebruiker per maand, u heeft de mogelijkheid 
om maandelijks de gebruikersaantallen aan te passen en u bent verzekerd van de 
meest actuele beveiliging.

De voordelen van het Cloud Pack:
• Werken kan altijd en overal;
• Vast bedrag per gebruiker per maand;
• Keuze uit diverse varianten;
• De flexibiliteit van maandelijks aanpassen van gebruikersaantallen;
• U kiest het Cloud Pack dat het beste aansluit op uw wensen;
• Uit te breiden met extra opties op maat.

CLOUD 
PACK

Op zoek naar de 
juiste Cloudoplossing 
voor uw organisatie?

www.ict-concept.nl



Cloud Pack 

KEUZE UIT DIVERSE CLOUD PACK VARIANTEN

Iedere organisatie is anders en heeft andere wensen met betrekking tot werken in de Cloud.
Daarbij kunnen er binnen uw team verschillende eisen worden gesteld aan de gewenste
Cloudomgeving. Binnen het Cloud Pack kunt u daarom kiezen uit vijf varianten en het
geschikte Cloud Pack selecteren.

•   Behoefte aan een oplossing voor alleen e-mail en een gedeelde agenda?
 Dan kiest u voor Cloud Pack Mail.
•  Werken met Microsoft Office 365 tegen lage kosten?
 Dan kiest u voor Cloud Pack Simple.
•   Wilt u veilig kunnen werken in uw Private Cloudomgeving met de flexibiliteit om ook in een
 Hybrid (Microsoft Office 365) omgeving te kunnen werken zonder daarbij concessies te hoeven
 doen? Kies dan Cloud Pack Hybrid Basic.
•  Wilt u daarnaast geen zorgen en geen beheerskosten van uw Cloudomgeving?
 Dan is Cloud Pack Hybrid Professional de juiste keuze.
•  Wilt u daarbij ook uw bestanden versleuteld delen, bewerken en per e-mail versturen?
 Dan is Cloud Pack Hybrid Complete de juiste oplossing voor u.

In bovenstaand overzicht ziet u in één oogopslag de onderdelen die standaard in een Cloud
Pack zijn opgenomen (✔) en welke onderdelen optioneel als add-on mogelijk zijn (✔).
Een onderdeel met een rood kruis (✗) kan binnen dat Pack niet geactiveerd worden. 
Add-ons zijn uiteraard niet standaard in het Cloud Pack opgenomen.

CLOUD PACK OVERZICHT 

Microsoft Exchange

Microsoft Office 365 Professional Plus

Microsoft Office 365 Enterprise E3

Private Cloud Terminal Server

Datacentra in Nederland

Twee factor authenticatie

Back-up faciliteiten

Actuele beveiliging

Updates

Gebruikersondersteuning

Enterprise Drive

Secure Office

Secure Mail

Enterprise Search

Add-ons
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Cloud Pack 

UNIEKE ADD-ONS VOOR UW CLOUD PACK 

Enterprise Drive
Is uw volledige ICT landschap goed beveiligd, maar deelt u toch bestanden via
diensten als Google Drive, WeTransfer of Dropbox? Dan kunnen uw bestanden
leesbaar worden onderschept. Ook weet u niet waar uw data fysiek staan
opgeslagen. Met Enterprise Drive kiest u voor een veilige totaaloplossing. Doordat
alle aspecten beveiligd zijn middels end-to-end encryptie, heeft u niet alleen inzicht
in wie, wanneer, welke bestanden heeft aangepast, maar kan niemand anders dan
alleen u en degene(n) met wie u de Drive deelt bij uw persoonlijke afgeschermde
omgeving. Enterprise Drive is buitengewoon gebruikersvriendelijk en ook mobiel te 
raadplegen via de Enterprise Drive app (beschikbaar in App Store en Google Play). 
U kunt zelf de benodigde schijfgrootte bepalen. Bestanden in uw Enterprise Drive 
kunt u onderweg veilig via Secure Office raadplegen.

Secure Office
Secure Office voegt een aantal unieke faciliteiten toe aan Enterprise Drive, waaronder 
ook het veilig offline raadplegen, bewerken en delen van documenten. Ook al deelt of
bewerkt u uw data via een mobiel apparaat, met Secure Office blijven deze altijd 
end-to-end versleuteld.

Secure Mail
Met Secure Mail verstuurt u eenvoudig beveiligde berichten en heeft u de zekerheid 
dat uw bericht versleuteld bij de juiste persoon aankomt. De ontvanger krijgt een 
notificatiebericht met de melding dat er een beveiligde e-mail klaarstaat. Middels 
een gebruikersnaam en wachtwoord kan de ontvanger inloggen op een beveiligde 
omgeving om het bericht te lezen. 

Enterprise Search
Alle documentatie, communicatie en dossiers van een bepaalde klant in één keer en
razendsnel op het scherm? Enterprise Search doorzoekt uw documenten, e-mail,
CRM en overige systemen en levert razendsnel de zoekresultaten op. Dus niet
nodeloos lang wachten of verschillende systemen doorzoeken: Enterprise Search
maakt zoeken en vinden snel en gemakkelijk.
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