ICT-ontzorger voor het MKB

De beste wensen voor 2022!
Beste &lt;&lt;First Name>>, ondanks het vuurwerkverbod was de lucht
rond 0:00 uur gevuld met prachtig vuurwerk hier in Assendelft. En zoals het
vuurwerk knalde, gaat ook Key-IT dit jaar weer knallen.
We gaan ons best weer doen om jou te ontzorgen op het gebied van ICT. Dat

doen we met strippenkaarten, security abonnementen, websites, e-mail,
systeembeheer en nog veel meer.
Heb jij een goed idee voor ons? Of heb je een bepaalde situatie waarbij je wilt
dat wij met je meedenken? Laat het ons weten. Dan maken we er samen een
knallend 2022 van!

Laten we samen knallen!

Key-IT strippenkaart
Daar heb je hem weer, de Key-IT strippenkaart!
De eerste klanten hebben er inmiddels de voordelen al van ontdekt:
Geen onverwachte kosten
Lager uurtarief
Preventief onderhoud, uiteraard in overleg
Wie wil dat nou niet? Weten waar je aan toe bent en zelfs tegen lagere kosten!
De Key-IT strippenkaart bestaat momenteel in 2 varianten:
6 uur werk, te besteden binnen een half jaar: € 360,- (ipv € 450,-)
12 uur werk, te besteden binnen een jaar: € 720,- (ipv € 900,-)
Twijfel je of de strippenkaart iets voor jou is? Of wil je graag een strippenkaart?
Neem dan contact met ons op.

Vertel mij over de strippenkaart

Ransomware is zooo 2022!
In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij ransomware. In
2021 zijn een heel aantal Nederlandse bedrijven, waaronder MediaMarkt, RTL
en de gemeente Hof van Twente, slachtoffer geworden van ransomware. De
dreiging is dus heel reëel.
Sinds november 2021 verkoopt Key-IT security abonnementen. De software
van Heimdal security die daarbij geïnstalleerd wordt heeft bij de eerste klanten
al leed voorkomen. Met name het automatische updaten van veel gebruikte
programma's en het installeren van de Windows updates zijn goed gebruikt,
maar er is ook al ongewenst internetverkeer tegen gehouden!
Heb je onze vorige nieuwsbrief gemist of wil je meer weten over de dreiging of
het security abonnement, klik dan op de knop hieronder.

Vertel mij meer over de dreiging en het abonnement

Back-ups, ontzettend belangrijk!
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maak back-ups!
Helaas ben je er niet met alleen het maken van back-ups. Heb jij al eens getest

of je een back-up terug kon zetten? Hoe maak je de back-ups? Waar bewaar je
de back-ups?
Wij zijn benieuwd naar je antwoorden. Laat het ons weten!

Dit doe ik met mijn back-ups...

Mocht je deze nieuwsbrief willen bewaren?
Download hem dan op key-it.nl/nieuwsbrief
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