EGEO ANYCARE

EGEO ANYCARE IS EEN FORMULE WAARBIJ WIJ ONS BEKOMMEREN
OM UW HARDWARE EN UW BEVEILIGING. HIERDOOR HEEFT U BIJ
HARDWAREFALEN DE GARANTIE DAT U BINNEN DE 24 UUR OP
PROFESSIONELE WIJZE WORDT VERDERGEHOLPEN.
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DE TOTALE SERVICE
VOOR UW IT-OMGEVING

• U beschikt over een pakket aan service-uren om bij een probleem
steeds een beroep te kunnen doen op onze helpdesk
• Interventie ter plaatse indien noodzakelijk
• Bij hardwarefalen krijgt u meteen een vervangtoestel
• Zowel voor desktop, laptop, server en printer
• Een volledige garantie op uw hardware tot 4 jaar na aankoop (voor
printers 2 jaar na aankoop)
• Ook hardware niet aangekocht bij EGEO kan beschermd worden
• Mogelijkheid tot installatie van een dubbele internettoegang voor
redundantie bij het wegvallen van uw internetverkeer
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VEILIGE BACKUP
VAN UW GEGEVENS

• Backup van uw server en werkstations
inbegrepen
• Gebruik van professionele NAS (Network
Area Storage) voor opslag van backups
• Extra backup van de server in de cloud
• Databewaring tot 1 jaar

TOEGANG
3 AFGESCHERMDE
TOT UW GEGEVENS
• Installatie van een hardwarematige robuuste firewall in de praktijk
• Volledige encryptie van alle dataverkeer
• Antivirus voor de server inbegrepen

WWW.EGEO.BE
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JAARLIJKSE CHECK-UP
BIJ U TER PLAATSE

• 1 maal per jaar preventieve hardwarecontrole
• Ontstoffen ventilatoren
• Check harde schijf
• Check logs op inconsistenties
• Verplaatsing inbegrepen

WAAROM
MET EGEO
WERKEN?
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EGEO
ANYCARE CLOUD*

ZET UW WERKOMGEVING OOK IN DE
CLOUD EN BESLIS ZELF WAAR EN WANNEER
U WERKT, ZELFS OP HUISBEZOEK.
• Uw werkomgeving is steeds bereikbaar
• Deel zonder problemen uw kabinet met
meerdere personen
• Alles werkt volledig virtueel in een sterk
beveiligde omgeving
• Snellere respons mogelijk bij problemen
• Uw omgeving draait onder duidelijke SLA’s
(SLA = Service Level Agreement)
• Een professioneel datacenter host uw omgeving
• Geen investering in hardware noodzakelijk

EGEO is een Belgische firma opgericht door en voor zorgverstrekkers. Doordat wij bij EGEO met onze beide voeten in de realiteit
van de medische wereld staan weten we ook wat de echte noden
zijn van uw professionele omgeving.
Bij het uitwerken van onze producten zijn wij steeds zelf de eerste
gebruiker. Bij ons kan u gerust zijn, wij weten immers wat u nodig heeft.
Wil u meer weten over EGEO, neem dan eens een kijkje op onze
website of kom eens langs bij ons op kantoor. Of nog beter, kom
eens langs in onze groepspraktijk en beleef onze oplossingen
meteen in de “praktijk”.
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* EGEO AnyCare Cloud is een alternatief
voor een fysieke server in de praktijk. Het staat de klant vrij hier zelf een keuze te maken.

