WAT KOST HET
ALS JE EEN DAG
NIET KAN WERKEN?
Goed IT-beheer verdient zichzelf terug
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Internetverbindingen
Telefonie
Fax2Mail

Roijter IT Solutions
Als ondernemer wordt je geconfronteerd met zaken die niet direct
binnen je expertise vallen. IT is vaak iets wat erbij komt kijken. Je kan
niet zonder, maar het is niet je bron van inkomsten. Als je die zorg nu
eens uitbesteedt aan ons, dan doen wij waar we goed in zijn en kan jij
je focussen op wat echt belangrijk is.

Wat kan je van ons verwachten
Een team van enthousiaste en gedreven specialisten die buiten de
lijntjes durven te denken, waardoor we vaak met verrassende
oplossingen komen. De duurste en meest voor de hand liggende
oplossingen zijn vaak niet de beste. Ben je op zoek naar iemand die
kritisch met je meedenkt, dan zijn wij de juiste partner. Je krijgt van ons
altijd een duidelijk en eerlijk advies, zelfs als dit betekent dat we er
niets aan verdienen.

Onze diensten
•
•
•
•
•
•
•

Website, hosting en domeinnaamregistratie;
Systeembeheer;
Computerbeveiliging;
Back-upsystemen;
Werken in de cloud;
Internetverbindingen;
Telefonieoplossingen.

Duidelijke en eerlijke adviezen in een begrijpbare taal,
dat vinden wij heel normaal.

HOSTING

Websiteonderhoud
vanaf

WEBSITES

DOMEINNAAMREGISTRATIE

Websites, webshops, webapplicaties en mobiele apps
Jouw website vertelt wat je doet en overtuigt een prospect tot een
aankoop. Een website helpt dus bij het vinden van nieuwe klanten.
Soms is een website alleen niet voldoende en wil of moet je meer doen
voor een klant. Een webapplicatie of app kan dan een oplossing zijn.
Waar mogelijk bouwen wij onze systemen met open source oplossingen.
Dit heeft een groot voordeel. Na de bouw ben je niet aan ons gebonden.
Natuurlijk houden wij jou graag als klant en zorgen ervoor dat door goed
onderhoud, jouw project ook na de oplevering optimaal blijft werken.
Dat is al mogelijk voor € 6,00 per maand. Zo haal je het optimale uit je
investering tegen minimale kosten.

Online aanwezigheid helpt bij het vinden van nieuwe klanten

€ 6,- per maand

Hosting
Door hosting is je project via het internet, publiekelijk of via een login
toegankelijk. Omdat wij een eigen hostingserver hebben, kunnen wij
deze volledig optimaliseren voor de producten die we bouwen.
Hierbij staan snelheid en veiligheid voorop, maar de flexibiliteit is
wat ons uniek maakt. In onze Plesk-omgeving hebben wij meer
mogelijkheden dan bij een shared hosting. Hierdoor kan elk project in
een optimale omgeving worden geplaatst.

Domeinnaamregistratie
De keuze van je domeinnaam is belangrijker dan je denkt.
Toch zijn veel domeinnamen al bezet, waardoor je eerste keuze
misschien al weg is. Dit hoeft geen probleem te zijn. Er zijn voldoende
alternatieven om een goede domeinnaam te claimen. Wij denken graag
met je mee over welke extensie het beste bij jouw project past.

Een goed bijgewerkte computer werkt een stuk veiliger

Systeembeheer

SYSTEEMBEHEER

vanaf

€ 20,- per maand
per computer

Systeembeheer
Iedereen weet hoe belangrijk het is om je computer tijdig te updaten.
Je wil het hackers tenslotte zo moeilijk mogelijk maken.
Toch blijkt uit onderzoek van softwarebeveiligingsbedrijf Avast
dat 65% van de computers over verouderde, onveilige software beschikt.
Dit toont aan dat automatische updateroutines van je computer niet
voldoende is om alle software tijdig te updaten.
De software die wij gebruiken voor het systeembeheer scant iedere
computer op diverse onderdelen en werkt deze bij zodra dit mogelijk is.
Toch gebeurt het regelmatig dat een update niet lukt. Hiervan krijgen
wij een melding, zodat we dit op afstand handmatig kunnen doen.
Zo werk je altijd met de laatste software-updates, zodat hackers geen
misbruik kunnen maken van zwakke plekken.

Daarnaast registreert onze software elke update die gemaakt wordt.
Krijg je ooit een datalek, dan kan je aan de Autoriteit Persoonsgegevens
een rapport laten zien dat jouw systemen waren bijgewerkt.
Hierdoor sta je bij een eventuele melding veel sterker.
Twijfel je nog steeds of systeembeheer voor jou nodig is?
Vraag jezelf dan eens af wat het kost als jij of je personeel
een dag niet kan werken. En wat kost het als dit een week wordt?

BACK-UP

Online back-up

WERKEN IN DE CLOUD

Werken in de cloud
Volledig werken in de cloud is best een uitdaging en zeker niet voor
alle bedrijven geschikt. In veel gevallen is een hybride cloudsysteem
een veel betere oplossing. Hierbij staat de data volledig of gedeeltelijk
in de cloud, terwijl programma’s lokaal draaien.
Voor onze cloudoplossingen werken wij samen met diverse partners.
Dit betekent dat we altijd de juiste oplossing kunnen bieden.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen? Maak dan een afspraak.

Veilig werken waar en wanneer je wil

De schade van dataverlies is altijd groter dan je denkt.
Je krijgt niet alleen met directe schade te maken, maar ook
met imagoschade. Daarnaast kan je zelfs een boete opgelegd
krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zakelijk gezien is
een back-up onmisbaar. Een goede back-up draait niet alleen op
twee locaties, maar wordt ook 24/7 gemonitord.
RITS levert betrouwbare back-upsystemen in de cloud of als hybride
oplossing. Hierdoor weet je zeker dat je data veilig is.

Data kwijtraken is meer dan alleen het verlies

Beveiliging
Hackers ontwikkelen steeds geavanceerdere methodes om
computers te infiltreren. Een gratis virusscanner of firewall
is voor zakelijke doeleinden al lang niet meer voldoende.
Een combinatie van goed systeembeheer, een professionele
virusscanner met firewall, een back-up en bewustwording
bij de gebruikers is in de meeste gevallen voldoende om een
bedrijf goed te beveiligen. Worden er laptops en/of USB sticks
gebruikt, dan kunnen encryptietools noodzakelijk zijn. Is er
ook privacygevoelige informatie beschikbaar binnen het
bedrijf, dan zijn meer maatregelen nodig.

Een virusscanner heeft impact op de werking van je
computer, dus is het belangrijk om het juiste product te
kiezen. Wij werken samen met verschillende leveranciers,
waardoor wij een systeem kunnen leveren wat bij jouw
situatie past. Omdat wij alleen werken met de betere
zakelijke oplossingen, kunnen wij in onze portals zien of
er aanvallen plaatsvinden op jouw systeem.
Hierdoor kunnen wij direct reageren indien noodzakelijk.
Een op afstand beheerde virusscanner is dus meer dan
alleen een stukje software.

Goede beveiliging begint met bewustwording.

Verbindingen
Als je niet kan communiceren met je klant, raak je deze kwijt.
Goede verbindingen zijn essentieel bij het vinden en behouden van klanten.

INTERNETVERBINDINGEN

TELEFONIEOPLOSSINGEN

Internet

Telefonie

Internetverbindingen zijn er in
diverse vormen en snelheden.
Hierdoor kunnen wij in bijna alle
gevallen een stabiele, zakelijke
internetverbinding leveren die bij
jou past. Omdat wij geen gebruik
maken van standaard modems,
kunnen wij ook hierin maatwerk
leveren. Daardoor zijn de
mogelijkheden veel breder dan bij
de grote internetproviders, terwijl
onze maandelijkse kosten in veel
gevallen lager zijn.

Of je nu zzp’er bent of een bedrijf
met 100 medewerkers, je kan
niet zonder telefonie. Toch heeft
ieder bedrijf specifieke wensen,
zoals een eigen telefooncentrale
of cloudcentrale, bellen via het
internet of via traditionele lijnen,
faxmogelijkheden en
geïntegreerde mobiele telefoons.
Een goede telefonieoplossing is
maatwerk. Wij werken samen met
betrouwbare partners, waardoor
we bijna alle oplossingen op
telefoniegebied kunnen leveren.

Klantenbinding begint met contact

Benieuwd wat wij jou kunnen leveren?
Neem dan contact met ons op.

ALGEMENE
VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING
AVG

Datalek

De AVG wetgeving is voor alle ondernemers van toepassing en vraagt
best veel van onze werkwijze. Zo moeten we een dataverwerkingsen een datalekregister bijhouden. Ook ben je verplicht een
dataverwerkingsovereenkomst af te sluiten met iedere ondernemer
die in contact komt met je data.

Een datalek is nooit voor 100% te voorkomen. Hoe je hierop reageert
is wel heel belangrijk, zeker als het om persoonsgegevens gaat.
Een datalek moet je binnen 72 uur melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Ook moeten de betrokkenen worden ingelicht,
de schade worden beperkt en maatregelen worden genomen om
een lek in de toekomst te voorkomen.

Omdat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden toegang hebben
tot jouw data, stellen wij voor al onze klanten een dataverwerkingsovereenkomst op. In veel gevallen wordt dit aangevuld met een
geheimhoudingsverklaring.
Een voorbeeld van een dataverwerkings- en een datalekregister kan je
gratis downloaden van onze website via de link: www.rits.it/registers.

Het verlies van data is vervelend, maar als je er niet goed mee omgaat
is de nevenschade veel groter. Krijg je te maken met een datalek, meld
het ons en wij ondersteunen je bij het volledige proces. Staat je data op
onze servers, dan ben je verzekerd via onze cybersecurityverzekering.
Hierdoor kunnen wij gebruik maken van juristen die ons bijstaan bij een
eventuele melding. Zo sta je er bij een datalek nooit alleen voor.

Roijter IT Solutions

Jivestraat 32
1326 PJ Almere
036 - 54 60 170
info@rits.it
www.rits.it

KAN JIJ AL ONBEZORGD
WERKEN WAAR EN
WANNEER JE WIL?
Veilige toegang tot bestanden
voor jou en je medewerkers

