GENER 2020

Butlletí Novetats

Nous Serveis i Noves Tarifes!
Noves Tarifes Mòbils / Convergents / Fibres
Tarifes Mòbils desde 9,95€/mes (IVA inclòs)

NOVETATS!

Noves Tarifes Mòbils.
Noves Tarifes Convergents.
Noves Fibres.

6GB + DURANT 6 MESOS*

Microsoft Cloud Services.

FINS EL 28/02/2020
Seguretat Informàtica.
Tarifes Convergents (Fibra+Mòbil) desde 36,95€/mes (IVA inclòs)
Noves Fibres Residencials/Essential desde 29,95€/mes (IVA inclòs)

Microsoft Cloud Services
Com a Microsoft Service Provider podem oferir i comercialitzar tot l’ecosistema de solucions al núvol de Microsoft.
Office 365 Empresa
Oferta de correu electrònic i programari allotjat de Microsoft que proporciona a les empreses fins a 300 usuaris.
Inclou versions d’escriptori i web d’aplicacions populars com Outlook, Word, Excel i PowerPoint, Microsoft Teams i 1
TB d’emmagatzematge i ús compartit d’arxius amb OneDrive.
Intune
Servei de seguretat en el núvol que té com a missió la gestió dels dispositius mòbils (MDM), gestió d’aplicacions mòbils
(MAM), i les capacitats de gestió dels PC. Microsoft Intune és una part fonamental de Enterprise Mobility Suite.
Azure
Conjunt de serveis en el núvol per a ajudar la seva organització a satisfer les seves necessitats comercials.
Dynamics 365
Solució de gestió que inclou eines de comptabilitat, planificació de recursos i gestió de relacions amb els clients.

Seguretat Informàtica
Els serveis gestionats de seguretat informàtica, són uns serveis que oferim directament des de Cloudcom amb l’objectiu
de ser proactius en el dia a dia de la gestió de la seguretat de l’empresa i poder anticipar-nos a possibles intrusions,
virus, malware, etc., abans que el client se n’hagi adonat.
¿Quins serveis oferim?
Informes d’analítica Diaris, Semanals o Mensuals
Configuracions remotes i in-situ
Informe per adjuntar a l’auditoria de Riscos Penals Corporatius (RPC)
Equip en depòsit en cas d’avaria
Actualitzacions
Consultoria
¿Quins avantatges té la seguretat gestionada?
Implementació del motor Anti-Virus
Protecció contra Spyware
Prevenció d’intrusions
Intel·ligència i control d’aplicacions
Sand-Box multi-motor per atacs Zero-Day i Ransomware
Gestió de Filtre de continguts
Demanin-nos informació sense compromís mitjançant:
Telèfon al 935 863 082
Chat a travès del nostre portal web: http://www.cloudcom.cat
Correu electrònic: hola@cloudcom.cat
El seu Gestor directe.

