Uw
Alles-in-een
Werkplek
Met de TONEC Alles-in-één werkplek heeft u geen
omkijken meer naar lastige IT-vraagstukken. Eén
pakket voor al uw IT-behoeften en één aanspreekpunt
voor uw IT vragen.

Compleet
TONEC Alles-in-één is het meest complete IT-pakket voor uw bedrijf. We installeren
de laatste versie van Microsoft Windows 10 op uw computer. Ook wanneer er op uw
computer nog Microsoft Windows 7 of 8 staat. Tegelijk installeren we ook Microsoft Office
2016. Hiermee krijgt u de beschikking over Microsoft Word, Excel, Outlook en Powerpoint.
Communiceren met uw zakelijke relaties kunt u via e-mail of Skype, u kunt uw afspraken
opslaan in uw agenda en heeft de gegevens van uw contactpersonen overzichtelijk bij
elkaar. Uiteraard kunt u deze gegevens ook op uw smartphone of tablet raadplegen.
Uw documenten slaat u op in de cloud en deelt u met medewerkers of relaties. En voor
een soepele samenwerking kunt u gebruik maken van Teams.
Door de unieke combinatie van deze cloud producten kunt u alle diensten gebruiken
waar en wanneer u maar wilt.

Veilig
Ook over de veiligheid hoeft u zich geen zorgen te maken. Met onze moderne
monitoringsoftware houden we uw computer in de gaten. Dit zorgt ervoor dat wij
potentiële storingen in een vroeg stadium kunnen detecteren en vaak al kunnen
verhelpen voordat u er last van heeft!
Helaas ontkomen we tegenwoordig niet meer aan cybercriminaliteit. Om u zo goed
mogelijk te beschermen, zorgen wij ervoor dat uw computer altijd is voorzien van de
laatste updates. En dan niet alleen Windows updates, maar ook van andere applicaties
zoals Adobe Acrobat en Java. Wanneer er een nieuwe versie van Microsoft Windows of
Microsoft Office uitkomt, kan deze kosteloos op uw computer worden bijgewerkt.

Daarnaast wordt uw computer voorzien van de door TONEC beheerde antivirussoftware.
Dit eersteklas antivirusproduct zorgt ervoor dat u veilig op internet kan surfen en
uw computer beschermd is tegen virussen en andere besmettingen. Ook is de e-mail
voorzien van een zeer goed spamfilter. Hiermee wordt de kans dat u een phising e-mail
ontvangt erg klein.
En natuurlijk wordt er een back-up gemaakt van uw e-mail, agenda, contactpersonen en
bestanden die zijn opgeslagen in de cloud. Gaat er iets fout waardoor u een e-mail of
een document kwijt bent, dan kunnen wij die voor u terughalen uit de back-up.

Hulp
Heeft u vragen over uw computer, dan neemt u contact op met de TONEC helpdesk. Onze
helpdesk staat 24/7 voor u klaar en u wordt direct geholpen. Ook wanneer uw vraag
geen betrekking heeft op de TONEC Alles-in-één werkplek, kunt u contact opnemen en
lossen we uw vraag graag op. Is daar hulp van een derde partij bij nodig, dan zoeken wij
contact met die partij. Kortom, u heeft één aanspreekpunt voor al uw IT vragen.
Ook wanneer uw computer defect is, bent u bij TONEC op het juiste adres. Wij hebben
onze eigen reparatie afdeling, waardoor wij snel en goedkoop een defecte computer
voor u kunnen repareren.

Overstappen

Prijs

Overstappen is heel eenvoudig! Waar
u uw e-mail en documenten ook heeft
staan, wij zetten het voor u over. Ook
verzorgen wij de configuratie van uw
computer, zodat u zo weer aan de slag
kunt. Wij streven er altijd naar om de
overlast en het niet-kunnen-werken tot
een minimum te beperken.

Bij TONEC werken we met vaste prijzen.
Zo weet u precies waar u aan toe bent.
Dat geldt ook voor de TONEC Alles-in-één
werkplek. U betaalt een vast bedrag per
maand per werkplek en iedere maand kunt
u het aantal werkplekken uitbreiden of
verkleinen. Zo betaalt u altijd alleen voor wat
u daadwerkelijk gebruikt en niets te veel!

Wist u dat u bij TONEC ook terecht kunt voor
VOIP telefonie en systeembeheer? Kijk voor al
onze producten en diensten op: www.tonec.nl
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