
Daarom is er KMO in de Cloud. 
Met KMO in de Cloud wordt uw 
vertrouwde pc-omgeving (gegevens 
en toepassingen) ondergebracht in het 
beveiligde datacenter van Proximus. 
U hebt toegang tot uw pc-omgeving 
vanop eender welk toestel met 
internetverbinding. U beschikt over de 
meest recente IT-infrastructuur en –
toepassingen in de cloud aan een vaste 
prijs per gebruiker. 

Komt dit u bekend voor: 
• Uw IT-infrastructuur is verouderd en het onderhoud kost veel geld.

• U wilt steeds over de meest recente softwareversie beschikken.

• U wilt een gemakkelijke manier om licenties te beheren.

• IT wordt meer en meer een competitief voordeel waarvan u alle 
vruchten wilt plukken.

• U wilt dat uw IT werkt, maar u wilt zich daar geen zorgen over 
maken.

• U wilt tijdelijke werknemers gemakkelijk kunnen uitrusten met de 
juiste IT-middelen.

• Uw werknemers willen van overal kunnen werken. 
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Welke toepassingen zijn inbegrepen? 
• Persoonlijk desktopprofiel: bij het inloggen vanop eender welk 

toestel krijgt de gebruiker steeds zijn eigen desktop met toegang 
tot zijn toepassingen en gegevens.

• Antivirus.
• Onbeperkte opslagruimte en rekenkracht1.
• Microsoft 365 Business: volledige Office-suite, mail, 

communicatie- en samenwerkingstools (Teams, One Drive,…), 
extra security features (Advanced Threat Protection,…), Mobile 
Device Management met Microsoft Intune voor End-User devices 
en zoveel meer.

KMO in de Cloud omvat:  
Eén werkplek beschikbaar vanop elk toestel: 

• Toegang tot alle applicaties en gegevens 
ongeacht de werkplek.

• Toegang vanop elk toestel (laptop, desktop, 
tablet, smartphone) met internetverbinding.  

De meest recente applicaties: 

• De meest recente versie van Office.

• Uw eigen applicaties kunnen worden 
geïntegreerd. 

 
Een veilige infrastructuur: 

• De toegangsverbinding naar de oplossing is 
beveiligd.

• De infrastructuur en gegevens bevinden 
zich in de streng beveiligde datacenters van 
Proximus.

• Wij zorgen voor een back-up van uw gegevens 
en applicaties.  

Flexibiliteit: 

• Eenvoudig werknemers toevoegen of 
verwijderen.

• Onbeperkte rekenkracht, opslag en back-up1 
zodat al uw applicaties en gegevens in de 
cloud kunnen worden ondergebracht. 

Voordelen
• Flexibel: u kunt gemakkelijk gebruikers toevoegen of schrappen 

naargelang uw behoeften. 

• Transparant: de gebruiker merkt geen verschil en hoeft dus geen 
nieuwe toepassingen aan te leren. 

• Steeds beschikbaar: wij nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de oplossing steeds bereikbaar is. 

• Veilig: de oplossing is ondergebracht in de streng beveiligde 
datacenters van Proximus. 

• Gemoedsrust: u hoeft zich geen zorgen meer te maken over het 
beheer van uw IT. U kunt het volledige beheer overlaten aan de 
specialisten. 

• Op maat: u kunt uw eigen toepassingen integreren in de oplossing. 

• Mobiel: uw medewerkers hebben altijd en overal toegang tot de 
bedrijfsgegevens en –applicaties (e-mails, contacten, …). 

• Voorspelbare kosten: u betaalt enkel voor wat u gebruikt.  
Geen investeringen in hard- en software. 

• Up-to-date: u beschikt altijd over de laatste versie van de 
applicaties. 
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Uw partner voor KMO in de Cloud

KMO in de Cloud wordt verkocht, geïnstalleerd en 
volledig beheerd door uw vertrouwde IT-partner of 
door een partner van het Proximus-netwerk. Hij zal uw 
infrastructuur analyseren en is dus best geplaatst om 
u te helpen bij de implementatie en met alle vragen 
achteraf. 

1. Oplossingen met onbeperkt gebruik beogen een normaal gebruik enkel in 
overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. 
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Contacteer uw accountmanager  
of stuur een e-mail naar 
sales@clearmedia.be

Meer info


