
Onze hybride cloud-oplossing biedt u het beste van 

twee werelden. Enerzijds kunt u overal 24/7 bij uw mail en 

documenten ‘in de lucht’, welk apparaat u ook gebruikt. 

Anderzijds behoudt u de snelheid en veiligheid van lokale 

opslag. En daar komt ‘ie: zónder grote investeringen in 

dure hardware! 

Zo ingewikkeld als ‘de cloud’ soms wordt gemaakt, zo eenvoudig houden wij het. 

Ons motto: ú bent baas over uw documenten. En tegen zo laag mogelijke kosten. 

Betrouwbaar, supersnel én veilig 
Het kan alle drie. Met onze cloud-oplossing bewaart u uw documenten letterlijk 

dicht bij huis en kunt u ze veilig overal vandaan benaderen. Zo profiteert u op 

kantoor van optimale snelheid én kunt u doorwerken als er even geen internet is.

Microsoft Office 365
Wij integreren onze hybride cloud-oplossing met alle mogelijkheden van 

Office 365. Hierdoor werkt u efficiënt en voordelig in de cloud. Zo wordt uw 

e-mail altijd veilig opgeslagen, heeft u veel minder last van spam, is uw agenda 

altijd up-to-date en kunt u samen aan hetzelfde document werken. 

‘Controle over uw eigen documenten’

Maatwerk oplossing, complete service
De ideale cloud-oplossing is voor elke mkb’er anders. In overleg met u creëren 

wij een ICT-omgeving die optimaal aansluit op uw situatie en wensen. Ook zorgen 

wij ervoor dat uw back-up is (in)geregeld, zodat u ook daar geen omkijken meer 

naar heeft. Kortom: flexibel werken en uw bedrijfsgegevens veilig. Tegen zeer 

beperkte investeringen!

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via T 020 416 17 18 of info@dtd.nl

www.dtd.nl
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