SLAMS® Hosted Desktop...
De ITHEC SLAMS® Hosted Desktop is als DaaS (Desktop as a Service)
oplossing overal en op elk apparaat beschikbaar en wordt geboden vanuit
het ITHEC SLAMS® Hosted Network met ITHEC SLAMS® Hosted Servers
voor bijvoorbeeld een Active Directory, bestandsopslag, maar ook uw
eigen applicaties. Vaste en inzichtelijke kosten in een abonnementsvorm,
geen onvoorziene investeringen, pay-as-you-go / grow. Altijd up-to-date
met software en compliant met licenties, eenvoudig te beheren en het
uitvoeren van updates behoort tot de verleden tijd!

 Veilig, stabiel en uiterst snel!
 Schaalbaar en flexibel;
 Overal en vanaf elk apparaat toegankelijk,
gereed voor een Bring-Your-Own-Device ICT strategie;
 35 GB opslag per SLAMS® Hosted Desktop ;
 Chrome webbrowser;
 Ondersteuning lokale apparatuur (printers) en
interfaces (USB);
 Gehuisvest in Nederlandse ISO 27001 gecertifieerde
datacenters;
 Naar behoefte verder uit te breiden met extra
resourcing en ITHEC SLAMS® Hosted Back-up;
 Uitbreiding / integratie met hosted rackspace of
colocatie mogelijk;
 Opgenomen in de ITHEC SLAMS® Hosted Desktop is de
volledige Microsoft Office suite met :

 Steeds en zonder meerkosten de nieuwste versies van
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher,
Access en Lync, alle onder deze op in totaal 5
verschillende apparaten te installeren, waaronder
bijvoorbeeld iPads;
 Professionele e-mail, gedeelde agenda's, gratis 25GB
cloud opslagruimte;
 Trendmicro antivirus, uitstekende beveiliging tegen
malware en filters tegen spam.
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SLAMS® Hosted Desktop

Vanaf € 75,per desktop/maand

Desktop-as-a-Service?
Desktop-as-a-Service (DaaS) is een virtuele
desktop in de cloud, die het mogelijk maakt
om op een veilige manier verbinding te
maken met uw eigen desktop werkomgeving,
vanaf elk device, op elk uur van de dag en
overal in de wereld. DaaS maakt het mogelijk
om veilig en op elk gewenste plek te werken.

Gebruik van een
virtuele desktop met
de snelheid van een
fysieke desktop!

Meer informatie?
Gratis demo account? Zelf ervaren hoe
eenvoudig en snel ook uw virtuele netwerk
en desktop werkt? Bezoek onze website
www.ithec.nl/shd of bel ons op 085-8900777
voor een vrijblijvende afspraak of voor ons
besparingsrekenmodel!
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