Waarom een nieuwsbrief over hosting?
Met de focus op automatisering, is het moeilijk te beargumenteren dat hosting maar
een bijzaak is voor veel bedrijven. Wij vinden dat er genoeg te vertellen is over de
plek waar jouw software/SAASoplossing/applicatie/app/data staat. Zoveel zelfs dat
we er een nieuwsbrief mee kunnen vullen!

Uitwijklocatie
Bedrijfscontinuïteit is de prioriteit van iedere
organisatie. Bedrijfsgegevens moeten altijd
beschikbaar zijn, ook na een inke storing, brand of
andere calamiteit. Met onze uitwijkdiensten ben je
veel sneller up-and-running. En beperk je de schade
van omzet- en klantverlies.

Nieuwe server voor klanten van Nedcomp
Dat hosting inmiddels een heus vak is, dat weten we
allemaal. Maar dat onze engineers nog elke dag
enthousiast zijn over hun werk, dat laten we graag
weten. Zo begon de meimaand met veel nieuws om
de hosting voor onze klanten te verbeteren.

SAVE THE DATE!
Klantendag 12 september
Op 12 september organiseren we een klantendag voor al
onze (potentiele) klanten. We hebben twee sprekers
uitgenodigd, een mooie locatie gehuurd en volop ko e,
thee, lekkers en een drankje besteld. Bovendien kun je het
datacenter bezoeken waar wij jouw
applicatie/website/app hosten. Hou de datum dus vrij!
Binnenkort ontvang je hierover meer informatie.

Zorgsectorhosting
Als zorgaanbieder is het extra belangrijk (en
wettelijk verplicht) om in een veilige, afgeschermde
omgeving te werken. Nedcomp voldoet aan de
strenge eisen die de zorgsector stelt. We hebben
toegang tot de E-zorg verbinding dat veilig aansluit
op andere zorgsystemen. Maar vooral: Nedcomp
kent de markt, de materie en het jargon.

Datacenterdag 11 juni
Op de Nationale Datacenter Dag openen datacenters
door heel Nederland hun deuren voor het grote
publiek. Tijdens deze open dag kun je een kijkje
achter de schermen van een datacenter nemen en
meer te weten komen over wat er allemaal in een
datacenter gebeurt en wat de functie van een
datacenter is.

Afspraak maken?
Wil je eens van gedachten wisselen over jouw hosting en de mogelijkheden via
Nedcomp? Maak dan eens een afspraak met Heleen Sluijs, ze vertelt je graag over
de mogelijkheden. Mail naar Heleen Sluijs of bel 010-79 87 842 (direct) of 010-79 87
848.

Een nieuwbrief voor een collega?
Ken je iemand die ook een uitnodiging voor onze klantendag verdient? Laat het ons
weten door hem/haar in te schrijven op de nieuwsbrief.

Contact
Goudsesingel 8d
3011 KA Rotterdam
btw. NL818029614B01
kvk. 24277991

Telefoon: 010 - 798 78 48
E-mail: beheer@nedcomp.nl
Verkoop: 010 - 798 78 42
E-mail: heleen@nedcomp.nl

Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Onze supporttijden (met SLA) zijn maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 23:00
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