PERSBERICHT
First Class ICT: Microsoft partner UnitIT, biedt een Microsoft platform inclusief Microsoft’s nieuwste
communicatie concept ‘uit de muur’.
Schiphol – UnitIT , de in Bergen op Zoom gevestigde Gold Certified Partner van Microsoft, heeft een ICT
platform ontwikkeld waarmee medewerkers via iedere willekeurige computer -op het werk, thuis, bij de klant
of onderweg- toegang hebben tot hun complete en persoonlijke werkomgeving. Via één internet portaal
kunnen medewerkers optimaal samenwerken en hebben ze bovendien toegang tot hun Exchange email en
andere communicatiemiddelen. Alle Microsoft Office producten zijn in het portaal geïntegreerd en kunnen
worden gestart ook als deze niet op de desbetreffende computer geïnstalleerd zijn.
Het platform, genaamd First Class ICT, wordt als dienst aangeboden op basis van een abonnement en is
uitbreidbaar waardoor het mogelijk wordt om via iedere computer toegang te hebben tot alle
bedrijfsinformatie en zelfs bedrijfs- en/of branche applicaties. Het is dus niet nodig de oplossing te installeren
binnen uw bedrijf: het concept biedt ‘software uit de muur’ op basis van vaste maandelijkse kosten.
“Deze oplossing sluit aan op het Software as a Service(SaaS) concept van Microsoft. First Class ICT biedt een
complete Microsoft product stack via internet die ook nog eens volledig beheerd wordt. De ICT kosten zijn
hiermee dus transparant en klanten hoeven zich dus geen zorgen te maken over hun ICT. Gebruik ICT als
middel en focus op je kernactiviteiten” aldus Rogier Hassink - Business Manager Service Providing Microsoft.
UnitIT heeft bij de ontwikkeling van de oplossing veel aandacht besteed aan beveiliging. Back-up en recovery,
antivirus, het versleuteld en gescheiden opslaan van gegevens zijn een aantal van de technische maatregelen
die het First Class ICT concept volledig veilig maken. Rogier Hassink: “Er is GEEN sprake van een beperkte
functionaliteit. Deze oplossing is aantoonbaar kostenbesparend en is bovendien schaalbaar. Het biedt het
midden en kleinbedrijf toegang tot de laatste en meest veilige Microsoft software”.
Hardware, server- en applicatie softwarelicenties en upgradekosten zijn inbegrepen en ook alle operationele
beheersdiensten, eerste en tweede lijn service desk zijn ook onderdeel van het abonnement. Vanaf November
2009 wordt ook Microsoft Office Communication Server aangeboden. Het platform voor
aanwezigheidsinformatie, chatberichten, vergaderingen en spraak voor bedrijven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over UnitIT
UnitIT is een meedenkende, probleemoplossende partner die kleine- en middelgrote ondernemingen helpt grip
te houden op hun ICT waardoor zij succesvoller kunnen zijn omdat zij zich optimaal kunnen richten op hun
kernactiviteiten. UnitIT is een kennisorganisatie waarbij ICT oplossingen, op basis van kennis, kunde en ervaring
worden geadviseerd, geïmplementeerd en beheerd. UnitIT is gevestigd in Bergen op Zoom en bedient vele
regionale en (inter)nationale klanten op het gebied van ICT beheer, documentbeheer, opslagsystemen en
beveiliging.
Over Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en stelt met zijn software, diensten en technologische
oplossingen mensen en organisaties overal ter wereld in staat hun ambities te verwezenlijken.
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