Планове
Първи стъпки към бизнес развитие и IT сигурност.

План: ПЪРВИ СТЪПКИ към…
Хей! Имате нужда от защитена и улеснена работна среда? Нека Ви
разкажем за базовия ни план, с който може да сте спокойни, че данните и
устройствата Ви са защитени, а ние ще Ви помогнем да улесните работа
на екипа си.
Корпоративният имейл е защитено средство за комуникация. С него може
да сте сигурни, че няма да сте обект на досаден спам и всички съобщения
са предварително проверени от Antivirus и Antimalware софтуери на
световно ниво.
За протичане на нормалния работен процес Вие ще можете да
създавате и обработвате текстове, таблици и презентации, а затова
ще ви е нужен единствето достъп до Интернет. Като тук няма повод за
притеснение от загуба информация, защото лесно може да я съхранявате
и систематизирате във вашето облачно пространство.
Нашата цел е да улесним комуникацията и работата в екипа Ви, като
предложението ни е за лесен достъп до дигиталното Ви пространство
от различни устройства. Провеждайте срещите и видеоразговорите си в
защитена среда от всяка точка на света…
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План: БИЗНЕС РАЗВИТИЕ и…
...знаете ли, че работният Ви ден може да протече още по-лесно?
Работете в сътрудничество с екипа си чрез лесно и сигурно споделяне
на файлове, данни, новини и ресурси. Ние ценим времето Ви и за да
улесним част от административната Ви работа, ще имате възможност
да използвате дигитално решение, с което да управлявате система за
отпуските на екипа си...
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План: IT СИГУРНОСТ
…Осъзнавайки колко е важна информацията, с която оперира всяка
организация, тук нашето предложение е да осигурим по-надежден достъп
до Интернет чрез допълнителна защита на мрежата Ви!
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