Hosted Exchange
Messaging
Zakelijke berichten veilig versturen
via uw private cloud
WAT IS HOSTED EXCHANGE MESSAGING?
CGI’s Hosted Exchange Messaging Service zorgt ervoor dat uw
medewerkers op ieder moment toegang hebben tot hun e-mail, contacten
en agenda. Data wordt veilig gehost in een private cloud, die speciaal voor
uw organisatie wordt ingericht in één van onze datacenters in Nederland.
Medewerkers krijgen toegang tot de cloud via een breed scala aan
apparaten, vanuit uw eigen bedrijfsnetwerk of via het internet.

UITDAGING VOOR DE IT
Het beheren van een lokale e-mailomgeving is voor veel organisaties geen
sinecure. Zo is een fysieke infrastructuur nodig met een hoge
beschikbaarheid. Lokale e-mailomgevingen zijn meestal niet flexibel of
schaalbaar. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een plotselinge toename of
afname van het aantal mailboxen, medewerkers of servers te ondersteunen
De kosten voor back-up, opslag, antivirus / -spam producten en licenties
kunnen ook flink oplopen. Het beheer kost veel tijd en geld en het
vervangen of upgraden van on-premise IT-systemen kan aanzienlijke
investeringen met zich meebrengen. Vaak is externe ondersteuning nodig
om complexe migratieprojecten uit te voeren na een technologie refresh.

HOSTED EXCHANGE MESSAGING: HOE WERKT HET?
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Met de Hosted Exchange Messaging Service verstuurt en ontvangt u veilig
berichten via de private cloud. De e-mailomgeving van CGI is ISO27001
gecertificeerd en biedt alle functionaliteiten van Microsoft Exchange: e-mail,
(gedeelde) agenda’s, contacten, taken en ondersteuning. De applicaties zijn
voor uw medewerkers beschikbaar via de standaard werkplek, mobiele
apparaten en Outlook Web Access.
Met onze service kunt u rekenen op optimale bescherming tegen spam en
virussen. Via gepatenteerde technologie wordt spam geïdentificeerd en
worden legitieme berichten geaccepteerd. Door de hoge nauwkeurigheid is
uw organisatie optimaal beschermd.

cginederland.nl
© 2015 CGI GROUP INC.

Via ActiveSync is er verbinding met mobiele apparaten, zoals tablets en
smartphones. Zo hebben medewerkers onderweg altijd de beschikking over
e-mail, agenda, taken en contacten. Bij diefstal of verlies van een mobiel
apparaat kan deze geheel (of beperkt) vanaf afstand worden gewist.
Handig is ook de integratie met CGI’s Unified Communications Service. In
Outlook en Webmail is zichtbaar of medewerkers beschikbaar zijn voor een
chat, audio- of videocall. Daardoor is het altijd mogelijk om zo snel mogelijk
een gesprek te beginnen, waarbij het onderwerp van de betreffende e-mail
automatisch als gespreksonderwerp getoond wordt.

PROFITEREN VAN HOSTED EXCHANGE MESSAGING
CGI’s Hosted Exchange Messaging Service sluit naadloos aan op de Digital
Workplace Services. We leveren een complete oplossing die zowel slim is
voor virtuele werkplekken als voor traditionele werkplekken. Op elke plaats
en op ieder moment hebben uw medewerkers toegang tot de Hosted
Exchange Messaging Service. Een belangrijk voordeel is uw besparing op
de beheerkosten van een lokale e-mailomgeving en bijbehorende antivirus
en back-up oplossingen. De oplossing is schaalbaar en flexibel, zodat een
plotselinge toename of afname van de benodigde capaciteit opgevangen
kan worden. De kosten worden overzichtelijk gefactureerd per mailbox.
CGI’s Hosted Exchange Messaging Service levert een reductie op van de
Total Cost of Ownership.

OVER CGI
Als vier na grootste zakelijke en ITdienstverlener ter wereld is CGI actief
in 40 landen met ruim 68.000
professionals. Lokaal gaan we sterke
partnerships aan met onze klanten,
waarbij we altijd kunnen putten uit de
bijna eindeloos aanwezige
technologische knowhow binnen ons
bedrijf.

Onze focus op Cybersecurity, Big Data
en IT Modernization helpt onze
opdrachtgevers hun dienstverlening
verder af te stemmen op de
klantwensen. We weten kosten te
besparen, de business flexibeler te
maken en de IT-omgeving voor te
bereiden op de toekomst. En we doen
dat met de toewijding en zorgvuldigheid
van een businesspartner die niet
anders dan gewend is te werken met
de missiekritische systemen en data
van zijn opdrachtgevers.

Wilt u meer weten over de Hosted
Exchange Messaging Service van CGI,
neemt u dan rechtstreeks contact op
met uw accountmanager of met CGI
via:
T: +31 (0)88 564 0000
E: info.nl@cgi.com
www.cginederland.nl
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