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Server bewaking 

vanaf  

€ 29,95 
per (virtuele) server 

Continue (24/7) monitoring en periodieke rapportage mbt server prestaties & patch 

management 

 (aankomende) storingen worden automatisch opgespoord 

 geeft beheerders snelle actiemogelijkheden bij performance incidenten of storingen 

 verbetert beheer op afstand en maakt onderhoud op locatie beter planbaar. 

 is naar behoefte en budget uitbreidbaar, maatwerk is mogelijk 

Werkplek check 

vanaf 

€ 4,95 
per werkplek 

Monitoring werkplek efficiency & patch management 

 controleert belangrijke parameters van de werkplek (geheugen- en schijfprestaties , 

actuele systeemsoftware/updates, hacking en illegale software) 

 verbetert beheer op afstand en maakt onderhoud op locatie beter inplanbaar 

 is naar behoefte en budget uitbreidbaar, maatwerk is mogelijk 

 

Managed Online 

Backup 

€ 1,25 
Per Gigabite 

Geen tapes meer wisselen of mee naar huis 

 uw data altijd en overal online beschikbaar 

 geen doorgroeiende kosten 

 Delta technologie: snelle, incrementele backups 

 

Managed Online 

AntiVirus 

€ 3,50  
per machine 

Maximale virusbeveiliging 

 directe automatische acties op virusmeldingen 

 zonder omkijken altijd de meest actuele updates 

 uitgebreide rapportagemogelijkheden 

Managed Online 

AntiSpam 

€ 1,25 
Per mailbox 

Geen onnodig overvolle mailboxen meer 

 eenvoudig zelf controle houden over wel/niet gewenste berichten 

 naast spam worden ook virusberichten gefilterd 

 uitgebreide rapportagemogelijkheden 

Prijzen (per maand) 



Uw ICT infrastructuur 

De belangrijkste functie van uw ICT 

infrastructuur, is een optimale 

beschikbaarheid en beveiliging van uw 

systemen en applicaties. Meer dan ooit 

immers, hangt het succes van uw 

onderneming af, van hoe snel en makkelijk 

uw medewerkers toegang hebben tot de 

tools en informatie, die ze – waar en 

wanneer dan ook – nodig hebben. 

 

Met problemen oplossen die wellicht 

voorkomen hadden kunnen worden, en 

achteraf IT advies om in de toekomst 

mogelijk erger te voorkomen, blijft het 

natuurlijk brandjes blussen en lukt het niet 

om uw ICT investeringen optimaal te 

benutten.  

 
 

Voordelen 

Voor al onze online diensten, biedt 

Meetwerk ICT u een oplossing, die 

 betaalbaar, 

 veilig,  

 betrouwbaar 

 schaalbaar, en 

 platform-onafhankelijk is 

 

Meetwerk Remote Management biedt 

beheerders  de mogelijkheid om pro-actief 

in te grijpen bij performance incidenten en 

problemen, en met een uitgebreide 

performance over time rapportage kunt u 

vooruitziend en onderbouwde beslissingen 

nemen met betrekking tot uw ICT 

infrastructuur.  

Meetwerk Remote Management 

Nooit meer aan uw medewerkers uit te 

hoeven leggen dat de e-mail een flink 

aantal uren niet beschikbaar is, omdat 

een server noodgedwongen opnieuw 

moet worden ingericht op een onhandig 

moment?  

 

Met Meetwerk Remote Management 

(MRM) bieden wij  een betaalbare 

betrouwbare manier om continu een 

oogje te houden op uw kostbare IT 

infrastructuur. MRM ontzorgt en is zeker 

te verkiezen boven het achter de (ICT) 

feiten aan te lopen. 

 

Een uitgebreide servercontrole & -

rapportage hoeft u per dag minder dan 

een kop koffie te kosten. De MRM 

software wordt eenmalig op uw systemen 

geïnstalleerd, en u kiest optioneel OF en 

HOE incidenten en storingen door ons 

moeten worden opgevolgd. En om nog 

verder te ontzorgen, kunt u er voor kiezen 

om MRM uit te breiden met online Back-

up, Anti-virus en Anti-Spam oplossingen. 

 

 

Geoptimaliseerde  

ICT infrastructuur 


