Aldrig mere mistede mails
Al den mailbackup, som Microsoft ikke leverer,
men som vores kunder behøver.
Mail har gjort det let at kommunikere med kunder - og alt for let at miste dem. Kunder
foretrækker at kommunikere via mail og forventer, at virksomheder svarer, sender og
følger op. Forsinkede, udeblevne eller bortkomne mail er årsag til, at kunder vælger at
handle et andet sted. Det koster kunder at miste mails - og risikoen er større, end de fleste
tror.
Office 365 er ikke nogen garanti mod datatab. Microsoft garanterer oppetid - men ikke dokumenter.
Mails som slettes - enten med vilje eller på grund af en forkert opsat oprydningsregel - går tabt på
samme måde, som var de lagret på en server i virksomhedens kælder.

Pris
Prisen er kr. 14,95 pr. Office 365 postkasse pr. måned.
Beløbet er ekskl. moms og faktureres kvartalsvis forud.

Kontakt Carsten Lindsted og hør mere.
Skriv til cl@kompetera.dk eller ring på 3948 4818

Backup og
gendannelse
Lad os sørge for backup af alle jeres mails og gendannelse,
hvis uheldet er ude. Uanset om mails slettes med vilje,
ved en fejl eller af en virus, er det blot at ringe til vores
supportere. Vores service er baseret på Veeam-teknologi,
som vi har stor erfaring med. Vi sørger for alt lige fra
licens, opsætning, overvågning og gendannelse, når det
behøves. Vi leverer servicen fra vores eget hostingcenter,
som er placeret i Danmark. Det eneste I behøver at gøre
er at oprette en Office 365 servicekonto, som Veeam kan
benytte.
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Taster Wine bruger mail til at være tæt
på producenter og kunder
Taster Wine A/S er Danmarks største privatejede og uafhængige vin- og
spiritusvirksomhed, med egen import, produktion, aftapning og grossistsalg.
Forretningen består i at fungere som bindeled mellem mange producenter
og langt flere detailforretninger. Altid adgang til mailkorrespondancer og
dokumenter, er kritisk vigtigt for effektiv drift og succes.

”Vi skal være tæt på både producenter og kunder. Derfor har vi ikke råd til at
miste mails og dokumenter - og derfor køber vi den backup og sikkerhed for
hurtig gendannelse, som ikke er inkluderet i Office 365.”
Karsten Hansen, It-chef
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