ICT-ontzorger voor het MKB

VOIP = Bellen via het internet
Vanaf 2023 zal Key-IT ook VoIP telefonie aanbieden. VoIP staat voor
Voice Over IP.
In plaats van dat je belt over de telefoonlijn, maak je gebruik van het internet
om te bellen. En omdat je dan 'digitaal' belt, zijn er heel veel mogelijkheden!
Wacht dat je van een welkomboodschap, met meerdere telefoons tegelijk

bellen of onderling doorverbinden naar elkaar? Of bellen met een vast nummer
vanaf je mobiel?
In 2023 wordt er meer duidelijk over de mogelijkheden en de kosten. Stay
tuned!

Ik wil nu al meer weten

Prijsverhoging
Helaas ontkomt Key-IT er niet aan. Prijsverhoging. Bijna alle leveranciers
hebben hun prijzen met zo'n 20 tot 30% verhoogd, mede door de gestegen
elektriciteitsprijzen.
Alle abonnementen die vanaf 1 januari verlengd worden, zullen met de nieuwe
prijzen te maken krijgen. Alle nieuwe abonnementen betalen vanaf vandaag de
nieuwe prijzen.
Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe prijzen (exclusief BTW):
Back-up ruimte in de Key-IT cloud:
100 GB opslag - van € 30 naar € 33 per jaar
Live synchronisatie naar de cloud:
10 GB opslag - van € 12 naar € 14,40 per jaar
100 GB opslag - blijft € 90 per jaar

1000 GB opslag - van € 120 naar € 144 per jaar
Webhosting:
1 GB opslag - van € 18 naar € 22 per jaar
1 domeinforward - van € 3 naar € 3,50 per jaar
E-mailadressen:
Een e-mailadres met 1 GB opslag - van € 12 naar € 15 per jaar
Een e-mailadres forward - van € 3 naar € 3,50 per jaar
Security abonnementen:
1 security abonnement - van € 100 naar € 120 per jaar
5 security abonnementen - van € 400 naar € 480 per jaar
Domeinnamen:
De domeinnamen wijzigen niet van prijs.

Ik heb een vraag over de prijsverhoging

Webserver verhuizing
Om up-to-date te blijven met de beveiliging en omdat we blijven groeien,
worden (bijna) alle websites verhuisd naar een nieuwe en meer krachtige
server.

Van de verhuizing van jouw website(s) zul je niets merken.
Sommige websites wijken af van de standaard. De eigenaren van de websites
die dat betreft, zullen worden benaderd om de verhuizing goed te laten
verlopen.
Het is een technisch verhaal, maar mocht je geïnteresseerd zijn, klik dan op
onderstaande knop. Dan leggen we je het graag uit.

Vertel mij de technische details
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