Hoe vrolijk
bent u nog als
uw computers
opeens niet
meer werken?
Minimaliseer storingen en
houd uw data en gegevens
veilig met Beheer & Backup
van Adyta.

De Adyta monitoringagent biedt een flexibele en kostenefficiënte proactieve IT-oplossing
voor werkstations, laptops, servers en netwerkapparatuur. Met deze agent heeft Adyta
altijd een vinger aan de pols bij alle computercomponenten binnen uw organisatie.
Automatisch wordt software up-to-date gehouden, onderhoudstaken uitgevoerd en pro-actief
melding gemaakt van (mogelijke) problemen. Monitoring geeft een waardevolle gemoedsrust.
Het is alsof de IT-specialist 24 uur per dag persoonlijk over uw organisatie waakt.
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Eenmalige instelkosten:
€ 20,- per PC
€ 50,- per server

Eenmalige instelkosten:
€ 37,50,- per PC
€ 75,- per server

Monitoring
Systeemstatus / Computergezondheid

Tijdelijke bestanden verwijderen

Exchange Server

We monitoren de status van diverse
belangrijke onderdelen in de computer en/
of server. Denk aan harde schijf, processor,
geheugen en netwerkkaart.

Tijdens het gebruik van een computer worden
regelmatig tijdelijke bestanden aangemaakt
welke niet automatisch door Windows worden
verwijderd. Dit geldt ook voor internethistorie.
Deze actie wordt geautomatiseerd.

Een Mail- en Agendaservice van Microsoft.
Wij monitoren de status van de service en
indien gekozen voor een Business pakket
hebben wij de mogelijkheid om individuele
mailboxen (zelfs een specifieke mail) uit de
backup te herstellen.

Netwerk en IP status
We zien de status van netwerkonderdelen en
connectiviteit van onderlinge apparaten.

Windows Updates
We monitoren en automatiseren
software updates met betrekking tot
beveiliging, nieuwe functionaliteiten en
aanstuurprogramma’s.

Systeemherstelpunten
We automatiseren de mogelijkheid om met
Windows terug te gaan naar een werkende
installatie in het verleden.

Antivirus & Firewall

SQL Server
SQL Server is een database die vaak gebruikt
wordt door programma’s. Wij monitoren de
beschikbaarheid en status van de SQL Server
en hebben de mogelijkheid deze tijdens het
gebruik te back-uppen.

Active Directory
Een systeem die alle gebruikers, hun wachtwoorden en voorkeurs-instellingen beheert.
Eigenlijk het hart van uw Windows-netwerk.
Deze wordt binnen de Business pakketten
automatisch gebackupt.

VMware en Hyper-V
VMware en Hyper-V zijn ‘moeders’ van
virtuele machines, de fysieke server waar de
virtuele omgevingen op draaien. Deze server,
die normaal niet eenvoudig te beheersen
is, wordt binnen alle pakketten gemonitord.
Binnen de Business pakketten wordt deze ook
gebackupt.

Online Backup

Lokale bescherming:

Archiveren van data zonder tijdslimiet

Gewenst aantal versies per bestand

Tegen kwaadaardige software
Software voor virusherkenning
Bescherming tegen Phishing

Data wordt opgeslagen in Nederland

Backup lokaal en online

Alle data wordt op servers in Nederland
opgeslagen. De data is beschermd onder
Nederlandse wetgeving.

De backup wordt, indien gewenst op een
lokale server weggeschreven en vervolgens,
gesynchroniseerd naar de cloud.

Alle data is versleuteld

Snel weer verder

Alle bestanden zijn alleen voor u en onze
beheerders in te zien.

Indien een computer langere tijd nodig heeft
om te herstellen kunnen wij een virtuele
omgeving creëren van de orginele machine.

Online Bescherming:
Veilig Online bankieren
Herkenning kwaadaardige websites
Firewall bescherming
Identiteitsdiefstal
Losstaand Antivirus & Firewall mogelijk
voor Smartphones en Tablets (op aanvraag)

24/7 bewaakt worden? Bel onze IT Specialist: 071 207 37 07 of ga naar adyta.nl

