RPO ICT Solutions: altijd goed
Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Backup-as-a-service;
verlaagt ongewenste
risico’s en optimaliseert de
veiligheid van uw data
“The show must
go on! Daarom
besteden wij onze
back-up uit.
Zonder omkijken,
geregeld door
RPO.”

RPO levert complete ICT-oplossingen. Voor iedereen die data heeft
bieden wij een volledig automatische en veilige online backup dienst met
veel voordelen.
Tegenwoordig kunt u zich simpel in “the Cloud” abonneren op een online
backup dienst. In simpelweg drie klikken heeft u de beschikking over
dataopslagcapaciteit tegen een aantrekkelijk maandtarief. U zet uw
gegevens in the cloud en u bent klaar. Maar als er nu eens iets echt mis
is, hoe gaat u dan uw data terugkrijgen, c.q. hoe gaat u uw
serveromgeving opnieuw werkend krijgen met de laatste data. Waar in
dit soort situaties de meeste aanbieders het laten liggen, gaat RPO
verder. Door onze kennis en complete dienstverlening helpen wij u
vakkundig, zodat u weer snel up and running bent.

Uw voordelen

“Door toepassing
van het
one-stop-shop
principe hebben
wij meer tijd
voor onze core
business”

• De opslagcapaciteit bevindt zich in ons Nederlandse datacenter, welke
valt onder de Europese wetgeving m.b.t. privacy eisen en dergelijke.
• Veel opties om invulling te kunnen geven aan uw behoefte op het
gebied van databeveiliging en recovery (herstel) mogelijkheden
• Gebruik kunnen maken van de uitgebreide kennis en ervaring van
RPO als software-ontwikkelaar en ICT-partner.
• Data bijvoorbeeld terughalen tot op mailbericht (met bijlage) niveau.
• Betrouwbaar en betaalbaar.

U kunt bij ons terecht voor:

Kwaliteitsleverancier
RPO levert alleen producten
die zich de afgelopen 30 jaar
in
de
praktijk
bewezen
hebben. U zult ervaren dat
deze visie gebaseerd op
bedrijfscontinuïteit
bijdraagt
aan kostenbesparingen en aan
de groei van uw omzet en
marge.

Voor meer informatie
RPO ICT Solutions
Escudostraat 33
2991 XV Barendrecht
telefoon +31(0)78-6818688
fax +31(0)78- 6818675
email: info@rpo.nl
www.rpo.nl

Standaard hard- en software. Onderhoud op alle software, Onderhoud op
hardware, Implementatie en projectleiding, Servicedesk, Cloud
Computing, Managed Services, Financiering en Business Continuïty. RPO
heeft gedegen kennis van commerciële, administratieve en logistieke ERP
oplossingen. Daarnaast leveren wij innovatieve software voor
dienstverleners en serviceorganisaties om processen vast te leggen, te
monitoren, te verantwoorden en uiteindelijk te belasten.
Wij zijn sterk betrokken bij onze relaties en richten ons met onze
producten en diensten op realisatie van uw concrete
bedrijfsdoelstellingen. In de loop der jaren is ons aanbod van producten
en diensten steeds verder uitgebreid, waardoor wij zijn uitgegroeid tot
een ware 'one stop shop' voor de automatiseringsbehoeften van onze
klanten.
Om voor uw organisatie een zo hoog mogelijke operationele continuïteit
te kunnen waarborgen stellen wij hoge eisen aan de producten en
toeleveranciers. Deze eisen zijn:
• het merk moet zich in de praktijk bewezen hebben
• het product moet stabiel en betrouwbaar zijn
• het moet de meest moderne functionaliteit in zich hebben
• het moet gebruiksvriendelijk zijn
• bij eventuele problemen moet er een goede ondersteuning zijn vanuit
de leverancier of producent
• het moet goed kunnen communiceren met andere producten
• de prijs-kwaliteitverhouding moet marktconform zijn
RPO ICT Solutions is als ICT leverancier actief sinds 1986. U kunt bij ons
terecht om uw ICT vraagstukken op te lossen. Wij combineren een
projectmatige aanpak met een pragmatische instelling. Zo maken we
waar wat we beloven: een naar wens werkende oplossing.
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