
Magna 365 is een complete online werkplek met 
de kracht van Office 365. Hiermee bieden we 
organisaes een complete online desktop in de 
cloud. Dankzij de gebruikersvriendelijke interface 
creeërt Magna 365 structuur en verhoogt het de 
producviteit voor alle mederwerkers. 

MMet Magna 365 kunt u overal ter wereld werken 
met een willekeurige computer. U hee direct 
toegang tot alle bestanden waarover u op kantoor 
ook beschikt, en kunt eenvoudig overleggen en 
samenwerken met collega’s op kantoor. Magna 365 
maakt gebruik van Office 365, centrale dataopslag, 
an virus, online back up en ondersteuning via onze 
eieigen professionele servicedesk.  

Waarom Magna 365?
• Geen omkijken naar beheer, onderhoud en monitoring;
• Overal ter wereld direct toegang tot uw bestanden;
• Te gebruiken op ieder device;
• Geen investering in servers of soware;
• Vast maandelijks bedrag, geen verassingen;
• Schaalbare oplossing voor toekomsge veranderingen; 
• Géén lo• Géén lokale installaes nodig;
• Aljd werken met de laatste versie van Microso 
   Office 365.
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Magna 365

Werkplek van de toekomst!

Uw desktop 
in de cloud die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf



Op maat gemaakte Business Apps
Stop met het gebruiken van losse spreadsheets of 
nog erger… papieren bestanden en formulieren. 
Creëer meer structuur door bedrijfsprocessen te 
integreren in Magna 365 met onze Business Apps. 
Deze krachge Business Apps kunnen worden 
gekoppeld aan Office 365 waardoor je meer 
ooverzicht krijgt in je e-mail, bestanden en 
bedrijfsinformae. De Business Apps kunnen op 
maat gemaakt worden voor elk bedrijf en zijn 
zowel geschikt voor het MKB als grote bedrijven. 
Integreer bijvoorbeeld het aanvragen van 
werkkleding, ziekmeldingen of het inchecken bij 
een recepe, CRM, Project Management, Offertes 
& & Facturen, Tijdregistrae en nog meer.

Voeg de missende onderdelen toe aan Office 365

Single Sign-On
Heb je nog steeds losse tools nodig die we niet kunnen bouwen met onze Business Apps? 
Geen probleem! Je kunt web apps toevoegen aan je werkplek en deze allemaal openen met 
maar één klik door in te loggen. Hierdoor bespaar je jd op het inloggen bij web apps.
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Met een intuïeve userinterface zorgt 
Magna 365 voor meer structuur en 
eenvoud dan Office 365. De online werkplek 
verhoogt de producviteit van medewerkers 
door e-mail, documenten en 
bedrijfsprocessen te ondersteunen en op 
een handieen handige manier aan elkaar te 
koppelen. Magna 365 werkt met elke
browser waardoor het beheren van 
documenten eenvoudiger is op elk 
apparaat. En natuurlijk zijn al je bestanden 
zowel on- als offline beschikbaar!



Windows Applicaes

Je hoe niet in één keer helemaal over naar de cloud. 
Er zijn nog bedrijven die bijvoorbeeld Windows 
applicaes nodig hebben. Daarom geven we je de 
mogelijkheid om deze lokale applicaes te openen
vanuit je werkplek. Dit zorgt ervoor dat Magna 365 
zowel een online als offline werkplek is voor elk type 
medmedewerker. Door de lokale applicaes aan je desktop 
toe te voegen creëer je één centraal startpunt!
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