
ICT-ontzorger voor het MKB

Bedankt voor jullie feedback!
We willen graag beginnen met een bedankje. We hebben een hoop feedback
ontvangen op onze eerste nieuwsbrief waar we wat mee kunnen. Het meest
gehoorde is dat de teksten te technisch zijn. We proberen daar vanaf deze
nieuwsbrief verandering in te brengen. Alle andere punten nemen we natuurlijk
ook mee. Bedankt!



Back-ups, maak jij ze?
Maak jij een back-up van je bestanden? Hoe vaak maak je die back-up? Waar
bewaar je die back-up? 
Het zijn vragen die we altijd stellen als we ergens voor het eerst binnen komen. 
Dit zijn de resultaten. Wij zijn er heel erg van geschrokken:

90% maakt nooit of niet regelmatig een back-up
75% van de wel gemaakte back-ups worden niet buiten het bedrijfspand
bewaard
90% test niet regelmatig of de gemaakte back-ups wel teruggezet kunnen
worden

Herken jij jezelf in deze resultaten? Stel jezelf dan eens de volgende vragen:

Heb ik al mijn bestanden nog na brand of diefstal?
Kan ik nog bij mijn bestanden als mijn computer kapot gaat?
Kan mijn bedrijf nog blijven bestaan als ik mijn bestanden kwijt ben?

Heb je één van bovenstaande vragen met 'nee' beantwoord? Dan is het
wellicht verstandig om contact met ons op te nemen. Wij leggen je graag het
belang van goede back-ups uit en kunnen je helpen met het (automatisch)
regelen van je back-ups. 
 
Mocht je je afvragen wat dat plaatje hierboven is? Zo zagen 'vroeger' de harde schijven er uit :-) 
 



Microsoft 365 abonnementen
De marketing afdeling van Microsoft bedenkt elke keer weer nieuwe namen
voor hun producten en abonnementen. Wat er met deze 365-abonnementen
bedoeld wordt zijn de programma's van Office. Denk aan Word, Excel en
PowerPoint, maar ook aan Teams, Outlook, Onedrive en e-mailboxen. 
Deze programma's worden tegenwoordig voornamelijk in abonnementsvorm
'verkocht'. Voor een vast bedrag per jaar mag je deze programma's gebruiken
en zorgt Microsoft dat je altijd up-to-date bent.
Key-IT verkoopt deze abonnementen ook, voor dezelfde prijs als Microsoft. Het
voordeel van Key-IT is dat je per maand, kwartaal of half jaar kunt betalen in
plaats van het hele jaar vooruit EN je hoeft niet een jaarabonnement af te
nemen. 
Mocht je geïnteresseerd zijn in zo'n abonnement, laat het ons weten! We
helpen je graag met het maken van de juiste keuze. 
 

Help me met mijn back-ups!

Help mij met kiezen

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?market=nl
mailto:info@key-it.nl?subject=Help%20me%20met%20mijn%20back-ups&body=Beste%20mensen%20van%20Key-IT%2C%0A%0AIn%20jullie%20nieuwsbrief%20bespreken%20jullie%20de%20back-ups.%20Ik%20denk%20dat%20ik%20wel%20wat%20hulp%20kan%20gebruiken.%20Willen%20jullie%20contact%20met%20me%20opnemen%3F
mailto:info@key-it.nl?subject=Ik%20wil%20misschien%20een%20Microsoft%20365%20abonnement&body=Beste%20mensen%20van%20Key-IT%2C%0A%0AZouden%20jullie%20mij%20willen%20helpen%20met%20het%20uitzoeken%20van%20een%20Microsoft%20365%20abonnement%3F


Je website in WordPress
Vrijwel alle websites die we bij Key-IT op de systemen hebben staan, maken
gebruik van de gratis WordPress software. WordPress is een CMS-systeem.
CMS staat voor Content Management System. De software stelt je in staat om
zelf je website te beheren op een gebruiksvriendelijke manier. 
37% van alle websites wereldwijd maakt gebruikt van WordPress. Dat maakt
het helaas ook geliefd voor hackers. Wanneer je er niet zelf voor zorgt dat je
website up-to-date blijft qua software, bestaat de kans dat je website gehackt
wordt. 
Als je website gehackt wordt, dan kunnen kwaadwillenden namens jou(w
bedrijf) webpagina's maken, maar ook e-mails versturen. Ze nemen als het
ware jouw identiteit over voor illegale zaken als het versturen van spam of het
maken van phisingpagina's. Hieronder staat een filmpje met uitleg over phising. 
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat hackers een kans maken, dien je dus je
WordPress software en alle thema's en plugins up-to-date te houden. 
Duizelt het je, of heb je er hulp bij nodig? Laat het ons weten.

mailto:info@key-it.nl?subject=Ik%20heb%20hulp%20nodig%20bij%20WordPress&body=Beste%20mensen%20van%20Key-IT%2C%0A%0AIk%20heb%20jullie%20hulp%20nodig%20bij%20mijn%20WordPress%20website.


Filmpje met uitleg over phising

Digitale strippenkaart
Ken jij het nog van vroeger, een strippenkaart? Key-IT heeft ze ook, maar dan
digitaal. Wij gebruiken ze voor klanten die met enige regelmaat gebruik willen
maken van onze diensten. 
Met een strippenkaart 'koop' je bijvoorbeeld 10 uur onderhoud die vrij te
besteden is gedurende een periode (bijvoorbeeld een jaar). Een voorbeeld van
onderhoud is bijvoorbeeld (op afstand) je pc's updaten of op locatie een
probleem uitzoeken en oplossen. 
Het voordeel van een strippenkaart is dat je 20% goedkoper uit bent dan
wanneer je de uren achteraf gefactureerd krijgt. 
Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op om de

https://www.youtube.com/watch?v=rrOZJQAZOj8


mogelijkheden te bespreken. 
 

Mocht je deze nieuwsbrief willen bewaren? 
Download hem dan op key-it.nl/nieuwsbrief
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Wil je veranderingen aanbrengen in hoe je deze e-mails ontvangt? 
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je kunt je uitschrijven 

 

Ik wil graag een strippenkaart
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