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EJPS Security Suite
De totaal oplossing voor uw werkplek..

• ANTIVIRUS EN ANTIMALWARE..
• INTERNETBESCHERMING..
• GEZONDHEIDSCHECK VAN UW HARDWARE..
• UPDATES EN PATCHES..
• REMOTE CONTROL..
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Inleiding
Alleen een antivirus is niet meer toereikend aangezien er steeds meer programma’s uitkomen die
standaard mee opstarten met uw Windows versie. Denk hierbij aan Java, Adobe en MS Office. Indien
deze software niet “up to date” is vormt het een beveiliginsrisico en veelal zijn dit de “exploits”
(doorgang) voor hackers om uw computer te infecteren.
De computer wordt ook trager met de tijd aangezien er software geïnstalleerd en gede-installeerd wordt.
Daarnaast starten er vaak programma’s mee die extra geheugen in gebruik nemen.
EJPS & IT Service heeft de oplossing!
“EJPS Security Suite werkplek”
Met het “EJPS Security Suite werkplek“ wordt er met één programma die op de achtergrond draait een
volledige geautomatiseerde securitysuite geïnstalleerd. Én klaar…
Dit zijn de hoofdonderdelen die het pakket heeft:
Patchbeheer
Verzorgt alle updates voor de meest voorkomende software automatisch.
Windows Update
Houdt uw Windows versie up to date.
Externe toegang voor hulp
EJPS & IT Service kan met 1 druk op de knop uw computer overnemen voor ondersteuning.
Beheerde antivirus
Bekroonde VIPRE antivirus met alle instellingen op maat vooraf ingesteld.
Schoonmaak taken
Uw werkplek wordt automatisch opgeruimd met diverse tools.

Extra diensten
Internet bescherming
Uw bandbreedte volledig gecontroleerd. En controle op internetgebruik van de kleinste uit uw familie.
Back-up van belangrijke data op uw werkplek
U kunt uw belangrijke bestanden in de Cloud back-uppen.
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Kosten per werkplek
Het basis bedrag voor EJPS Security Suite werkplek is € 5,- per maand per gebruiker.
Internet bescherming toevoegen op het basis pakket is €1,- per maand
Back-up van belangrijke data op uw werkplek is nader te bepalen.

* Alle prijzen zijn ex BTW en worden gefactureerd per jaar. Stilzwijgen met een jaar verlengt

Stappenplan voor installatie
Na akkoord op het aantal werkplekken wordt er een programma klaar gezet op uw netwerk of via de mail
Met het uitvoeren van dit programma wordt alles automatisch geïnstalleerd en geconfigureerd.
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Handtekening
Met het plaatsen van uw handtekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van EJPS & IT
Service. Deze kunt u vinden op www.ejps.nl.

Aantal werkplekken zonder extra’s:

______________

Aantal werkplekken + Internet Bescherming :

______________

Aantal werkplekken + Backup:

______________

Aantal werkplekken + IB + Backup:

______________

X
Naam:
Datum:
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