Hosted Exchange
Overal Hosted Exchange is dé online zakelijke e-mailoplossing in de Cloud.
Met Hosted Exchange heb je altijd en overal toegang tot je e-mail (lezen en
beantwoorden), agenda en contactpersonen en kan je deze ook delen met
andere medewerkers. Zowel op mobiel, laptop, tablet als op de PC. Via je
browser, Outlook of andere e-mailapplicatie op je pc, laptop, tablet of
mobiel krijg je toegang tot je account. Zaken kunnen dus altijd doorgaan, waar je ook bent.
Je inkomende en uitgaande e-mail wordt op alle apparaten gesynchroniseerd, zodat je overal dezelfde
e-mail in je mailbox hebt staan. Het staat netjes bij ons opgeslagen in een Nederlands Datacenter en
blijft dus altijd bereikbaar. Bij een crash, brand of verlies gaat de e-mail dus niet verloren. Ook voor de
updates dragen wij zorg, zodat je in de toekomst geen nieuwe licenties hoeft aan te schaffen.
Wanneer je gebruik maakt van Hosted Exchange heb je geen eigen Exchange Server en licenties meer
nodig voor je e-mail. En (tijdelijk) een e-mailadres erbij of een e-mailadres minder? Dat is met Hosted
Exchange in een handomdraai en per maand te regelen. Schaalbaar, flexibel en bovendien betaalbaar.
Migratie
De inhoud van een bestaande mailbox kan worden ‘gemigreerd’. Ofwel het exporteren van de
bestaande e-mail, contacten en agenda uit het oude systeem en importeren in de Hosted Exchangeomgeving. Het migreren van alle bestaande mail uit de huidig mailboxen kost gemiddeld 1,5 manuur
per gebruiker.
Abonnement
Hosted Exchange wordt per domein en per mailbox maandelijks afgerekend. Voor een algemene
(shared) mailbox zoals info, verkoop, secretariaat of iets dergelijks geldt een lager maandbedrag.
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Privacybescherming – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de AVG hebben alle bedrijven vanaf mei 2018 de plicht privacygevoelige data van
klanten goed te beschermen en daarvoor alle mogelijke technische voorzieningen te treffen. Om je
daarin te ondersteunen heeft BizQIT een aantal maatregelen getroffen:

De e-mail wordt opgeslagen in ons datacentrum met de volgende certificaten: Nederlandse ISO
27001, ISO 9001, NEN 7510 en ISAE 3402 I en II gecertificeerde datacentra.

De data wordt verdeeld over meerdere storagesystemen.

De verbinding naar ons datacentrum waar de data wordt opgeslagen is met een SSL-certificaat
beveiligd en via een Trusted Certificate Authority geverifieerd.

In geval van diefstal of verlies kan de data op afstand worden gewist als het apparaat verbinding
heeft met internet.

Onze technische engineers hebben een geheimhoudingsverplichting getekend.

Al onze medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Onze Hosted Exchange voldoet hiermee aan de nieuwe privacy regelgeving die vanaf eind mei 2018
voor heel Europa geldt. Je hebt daarmee de zekerheid dat de data veilig is en blijft.
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