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EQUA Total Network Care
Zekerheid van uw netwerk. Vandaag en morgen!
Een bedrijfsnetwerk is tegenwoordig een kritisch onderdeel binnen een organisatie en is
misschien wel de belangrijkste medewerker. Een veilig en betrouwbaar netwerk is het
startpunt van alle communicatie en zorgt voor een efficiënte ondersteuning van de
bedrijfsvoering. EQUA Total Network Care voorziet in proactief systeembeheer en
netwerkbeheer. Zo heeft uw organisatie de zekerheid van continuïteit op ICT gebied.

EQUA beheert en controleert
momenteel meer dan 150 servers
waarop meer dan 1500 werkplekken
zijn aangesloten. Wij bewaken de
servers online op essentiële punten,
24 uur per dag, 7 dagen per week. Als
er zaken zijn die onze aandacht nodig
hebben dan worden wij hier
automatisch op geattendeerd en dan
lossen wij dit zonder extra kosten op.
Controles die wij niet online kunnen
uitvoeren zullen wij periodiek
handmatig uitvoeren.

Aangepast aan uw wensen
Total Network Care vormt de basis van onze service. U kunt dit uitbreiden met extra diensten zoals:
uitgebreidere bereikbaarheid, cloudoplossingen, online back-up en werkpleksupport.

Uw probleem – onze aandacht
EQUA bewaakt uw netwerk 24/7 vanuit een speciaal hiervoor ingerichte ruimte van waaruit onze
netwerkspecialisten in één oogopslag kunnen zien welke netwerken onze aandacht nodig hebben.

Voorbereid op het onverwachte
Daarbij zijn in TNC een aantal extra diensten, zoals het maken van een “disaster recovery plan”,
inbegrepen. Samen met u maken onze specialisten een noodplan waarbij wij in kaart brengen welke
consequenties storingen zoals het uitvallen van internet, een e-mail problemen of een serverstoring
voor u bedrijf hebben en hoe we hier snel op kunnen inspelen.
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Aangenaam kennis te maken
EQUA is gevestigd in Simpelveld in het zuiden van Limburg en wij voorzien onze klanten
al 30 jaar van veilige en betaalbare ICT. EQUA is gespecialiseerd in het installeren,
beheren en beveiligen van Microsoft netwerken, IP telefonie en service. Wij zorgen
ervoor dat uw IT veilig en bedrijfszeker functioneert. Wij leveren totaaloplossingen van
Cloud tot traditionele ICT en een mix hiervan, de Hybride Cloud. Daarbij kijken wij
nuchter en objectief naar iedere situatie en vertalen die naar een oplossing die bij u
past.
EQUA is niet gericht op snelle winst maar gaat voor een langdurig partnerschap. Hoe
onze klanten over ons denken kunt u lezen op onze website.

Onze specialisaties
Cloud oplossingen
Data management
VoIP telefonie
Systeembeheer
Werkplek support
Beveiliging
Netwerk ontwerp &
inrichting

Twijfel niet en neem
direct contact op!
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