Neem een ICT-plan:

Beheer je netwerk met een beheerplan. Op maat van elke organisatie. Betrouwbaar, kostenbesparend,
efficiënt. Een beheerplan garandeert een blijvende oplossing, waarbij levering en installatie slechts een
onderdeel zijn. Dit alles voor een vaste prijs.

Power Plan: Elk ICT-park heeft stroom nodig. Voor computers en servers is stroomtoevoer zonder pieken
/ dalen en zonder onderbrekingen van levensbelang. Een goed UPS-systeem (uninterruptable power
supply) levert gelijke stroomtoevoer. Bij langdurige stroompanne wordt het volledige serverpark correct
afgesloten, zonder plotse uitval. Grafisoft zorgt dat het UPS-systeem correct wordt onderhouden, eventuele
mankementen (batterij defect, communicatie-uitval met server, ...) worden tijdig opgemerkt en verholpen,
zodat ze geen schade kunnen toebrengen. Reken op je UPS systeem, neem een plan.

Restore Plan: Vandaag worden data massaal op computers opgeslagen. Wat bij dataverlies (servercrashes,
malware, overschrijvingen, ...)? Is je back-up betrouwbaar? Kan je snel en efficiënt de gewenste data
terugvinden en verder werken? Grafisoft maakt een systeem op maat, dat bij elk type dataverlies de snelste
oplossing garandeert. Mankementen worden door Grafisoft op voorhand opgemerkt en verholpen. Reken op
databehoud.

System Server Plan / System PC / Netwerkdevice Plan: Wat als je server of switch plots uitvalt of
belangrijke computers plots de geest geven? Hoe lang duurt het voordat je weer kan werken? Hoeveel kost
het? Grafisoft monitort servers, switches & computers, zodat mogelijke problemen tijdig opgelost worden,
voordat het probleem ontstaat. Neem een plan.

PC Protection Plan: Een anti malware pakket op je computers is niet voldoende. Grafisoft biedt gestuurde
beveiliging van servers, desktops, laptops, tablets, gsm's, ... Het PC protection plan levert een volledig
geïnstalleerde en beheerde oplossing, die zorgt voor blijvende veiligheid.

Application Plan: Werk altijd met de laatste software versies en up to date beveiligingspatches. Patches en
nieuwe softwareversies worden, dankzij onze silentsoftware toepassing, op de achtergrond geïnstalleerd,
zonder hinder voor de computergebruiker.
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Network Protection Plan: Een goede bescherming biedt open deuren voor medewerkers, met de juiste
credentials, en sluit deuren voor onbevoegden. Een overzichtelijk netwerkplan is de basis van een goede
bescherming. Grafisoft ontwerpt dit op maat en biedt bescherming in lagen: op devices, servers, access
punten, switches, routers, firewalls en bij gebruikers, altijd en overal.

Network Firewall Protection Plan: Grafisoft beheert de firewall (Watchguard / Cisco) en zorgt ervoor dat
alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van het netwerk te waarborgen.

Volledig systeembeheer nodig? Contacteer ons.
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