Freshng: altijd goed
Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Snel en flexibel
ondernemen in
de Cloud
“Geld besparen,
flexibeler en meer
functionaliteit,
Freshng4Cloud
is voor ons
dé uitkomst”

Bij Cloud Computing worden de hardware, software en de
gegevensopslag via een schaalbare techniek aangeboden.
Met Freshng4Cloud huurt u de functionaliteit van de Freshng
software. U neemt de basisfunctionaliteit plus de modules die u nodig
heeft via het internet van ons af en betaalt daarvoor een vast bedrag
per maand.
Freshng4Cloud is een virtuele infrastructuur die draait in het
datacenter van RPO. Het is zowel mogelijk om Freshng4Cloud
af te nemen en vanuit een Public Cloud (betalen naar gebruik)
en Private Cloud.
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Geen investeringen in een server
Lagere beheerkosten
Optimale schaalbaarheid
Grotere betrouwbaarheid van de infrastructuur
Grotere veiligheid van bedrijfskritische data
Minder of geen eigen ict-personeel nodig
Overal en met ieder device toegang tot de software
Direct en probleemloos gebruikmaken van de nieuwste
technieken
• Snelle installatie
• Volledige functionaliteit, eenvoudig gebruik en maximale
controle
Freshng is de afgelopen 30 jaar ontwikkeld in nauwe samenspraak met
de AGF-branche. Onze bewezen oplossing draagt bij aan de groei van
omzet en winst van haar gebruikers.

Meer over Cloud Computing
Kwaliteitssoftware voor
de AGF-branche
De Freshng software heeft zich
in de afgelopen 30 jaar
bewezen als standaard
bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de
AGF-branche. Freshng draagt
bij aan kostenbesparingen en
aan de groei van uw omzet en
marge.
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Cloud Computing is een virtuele infrastructuur. Het is een online
plek waar u al uw gegevens, bestanden en benodigde software
opslaat zodat u deze overal ter wereld vanaf iedere computer met
internet weer kunt openen en gebruiken. U werkt met internet. U
slaat alle gegevens, bestanden en benodigde software niet meer op
uw computer op, maar op servers die de informatie op elk gewenst
moment en op elke plek weer on-demand tevoorschijn kunnen
toveren. U beschikt zodoende over uw eigen virtuele infrastructuur.
U creëert nog meer voordeel doordat het bij RPO ook mogelijk is
om in combinatie met Freshng, Microsoft Office 365 en Exchange
Online Clouddiensten af te nemen.
Een investering in Cloud Computing levert een betere return on
investment op, men hoeft niet meer te investeren in servers en
het onderhoud van deze servers. Door de lagere kosten van
beheer en schaalbaarheid, samen met het efficiency voordeel
geeft dit een grote besparing.

