		

Pc-online

Back-up

Brand, virussen, computercrash, diefstal, of gewoon
pech? Er zijn talloze manieren om uw belangrijke data
te verliezen. Heeft u daar weleens over nagedacht?

Online Back-up
Back-up PC

(Geschikt voor één laptop of pc.)

10gb Opslag ruimte €

Betrouwbaar en veilig

6,75 pm *

Back-up PRO

(Geschikt voor één of meerdere servers/pc’s.
Standaard backupmodules voor de meest
gebruikte applicaties.)

2gb Opslag ruimte € 9,95 pm *
5gb Opslag ruimte € 15,95 pm *
10gb Opslag ruimte € 20,95 pm *
20gb Opslag ruimte € 32,95 pm *
30gb Opslag ruimte € 48,95 pm *

PC-online biedt u een betrouwbare en voordelige back-up waar u geen omkijken naar heeft.
Anders dan de traditionele back-up op tape
of disk, hoeft u geen kwetsbare media te
gebruiken en zijn er geen dagelijkse handelingen nodig. Met PC-online back-up wordt
uw back-up dagelijks automatisch gemaakt en
direct veilig en versleuteld opgeslagen in ons
datacenter.

Snel maken en herstellen

PC-online maakt gebruik van de allernieuwste
technologieën. Zo bent u er zeker van dat u uw
data altijd veilig en snel kunt herstellen.

Nog niet overtuigd?

Gebruik onze online back-up gratis 30 dagen
op proef en overtuig u zelf.
Voor meer informatie bezoek onze website
www.pc-online.nl/backup

Zorgeloos eenvoudig

50gb Opslag ruimte € 75,95 pm *

Met online back-up van PC-online stelt u één
keer uw voorkeuren in. Vanaf dan verloopt alles
volledig automatisch. Per e-mail ontvangt u een
kort rapport van elke back-up.
Zo heeft u nergens omkijken naar én hoeft u
zich geen zorgen te maken of de back-up wel
is gelukt. En gebeurt er iets waardoor u uw
bestanden wilt herstellen? Dan is één druk op
de knop voldoende.

75gb Opslag ruimte € 99,95 pm *

Exchange brick level

(Alleen in combinatie met Pro back-up.)

Per mailbox € 1 pm *

Geschikt voor
Windows / Linux / Mac OSX
Exchange / Lotus Notes / Oracle / mySQL

Pc-Online

Back-up

* prijzen zijn exclusief b.t.w.

Adres: | Repelweg 22

5261SM

Vught

Tel : +31 (0) 732 141 757

Fax : +31 (0) 848 359 329

Email : Info@pc-online.nl

Website : w w w . p c - o n l i n e . n l
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