E-mail: Hosted Exchange
Het is een must om overal bij uw e-mail te kunnen. Dat u daarvoor een PC, notebook, tablet of
telefoon voor kunt gebruiken is vanzelfsprekend. En dat u agenda’s en mailfolders met uw collega’s
kunt delen ook. Gelukkig kunt u dit bij ons goed regelen.

Microsoft Exchange
De meest bekende en gebruikte e-mailoplossing is
Microsoft Exchange. Wij bieden twee varianten van
Hosted Exchange: Basic en Enterprise. Voor beide
varianten bieden we Hosted Exchange 2013, de meest
recente versie, aan.
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Hosted Exchange Enterprise
De meest gekozen variant is echter Hosted Exchange Enterprise. Hiermee beschikt u over uitgebreide
functionaliteiten. U bevordert de samenwerking met collega’s door publieke folders te creëren,
bijvoorbeeld een gedeelde sales of support folder. U kunt ook agenda’s en contactpersonen delen en
via de mail bedrijfsruimtes, bijvoorbeeld spreekkamers, reserveren.
Uiteraard kunt u overal gemakkelijk bij uw e-mail met Hosted Exchange. Gebruik hiervoor uw PC,
notebook, tablet of smartphone. Uw e-mail wordt automatisch gecontroleerd op virussen en SPAM.
De voordelen van Hosted Exchange:
 Uw e-mail altijd & overal beschikbaar op meerdere apparaten.
 Maak publieke folders, agenda’s en adresboeken aan.
 Een vast maandbedrag per gebruiker in plaats van investeren in een
eigen server.

Ook overstappen naar een betrouwbare Cloud oplossing voor uw mail?
Neem vandaag nog contact met ons op!
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Veel gestelde vragen
1. Welke functionaliteiten worden ondersteund door Exchange Basic en Enterprise?
Microsoft Hosted Exchange
Webmail (OWA)
Toegang via Outlook
Opslagcapaciteit
SSD Powered storage
Synchronisatie met e-mail clients
ActiveSync / Push Mail
Aantal aliassen
Aantal subdomeinen
Aantal mailinglijsten
Anti-virus anti-spam
E-mail forwarding
Out-of-office functie
Autoresponder
Bedrijfsruimte reserveren
Public folders
Adresboek delen
Agenda delen
Taken delen

Opties
Domeinnaam
Extra opslagcapaciteit

Service
Beschikbaarheidsgarantie
24x7 monitoring
Helpdesk via e-mail en telefoon
Dagelijkse backup (30 dagen)
Restore

Voorwaarden
Minimale contractduur
Facturatieperiode

Exchange Basic
√
√ (IMAP/POP3)
5 GB
√
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
√
√
√
√
-

Exchange Enterprise
√
√
25 GB
√
√
√
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Basic
√
√

Enterprise
√
√

Basic
99,9%
√
√
√
Op aanvraag

Enterprise
99,9%
√
√
√
Op aanvraag

Basic
1 maand
Maand/kwartaal/jaar

Enterprise
1 maand
Maand/kwartaal/jaar

2. Waar wordt mijn mail bewaard?
Het Hosted Exchange platform wordt gehost in een van de 2tCloud datacenters te
Amsterdam. Backups van uw mail worden bewaard in een tweede datacenter. De 2tCloud
datacenters zijn gecertificeerd voor onder andere: kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieu
management (ISO14001) en informatiebeveiliging (ISO 27001).
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