
Magna Live! Beheren biedt de mogelijkheid om periodiek een systeembeheerder 
op locatie in te plannen voor onderhoud aan uw IT netwerk.

Met Magna Live! Beheren wordt door een professionele systeembeheerder uw netwerk proacef onderhouden.  
Hierbij worden de standaard updates op de server uitgevoerd, waardoor het netwerk aljd in opmale condie blij.

Het uitgangspunt van de werkzaamheden is het onderhouden van de belangrijkste componenten in de netwerkinfrastructuur. 
De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd. Tevens is een belangrijke rol weggelegd voor een structurele aanpak 
van wensen en knelpunten én de advisering aan het management. 

De belangrijkste punten van Magna Live! Beheren zijn:
• Beschikbaarheid gecerficeerde engineer
• Vaste contactpersoon
• Vastlegging netwerkinfrastructuur
• Beheer sowarelicenes
• Advisering
•• Rapportage

T: 0180-437528
E: info@magnacura.nl
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ÉÉN online beheerportal
Met Magna ÉÉN beheert u uw telefooncentrale in de 
cloud vanaf uw iPad. Handig, want zo kunt u dagelijkse
wijzigingen op de telefooncentrale zelf snel – en 
indien wenselijk op afstand – uitvoeren.

Eén zakelijke
oplossing voor
internet, vast en
mobiel bellen 

De taken van een systeembeheerder vindt u in het overzicht hieronder: 

• het oplossen van printerproblemen
• het oplossen van problemen met softwareapplicaties
• het oplossen van problemen met werkstations
• het oplossen van problemen met communicatiesessies

• het congureren van printers en printerservers
• het onderhouden en administreren van patchkasten
• het installeren en parameteren van software op het netwerk en PC's
• het installeren en congureren van PC's en netwerkapparatuur
• het beheren en bijwerken van de systeemdocumentatie

• het congureren van toegangsbeveiliging
• het congureren van bestandsbeveiliging
• het verzorgen van een betrouwbare backup

• het bewaken van de belasting van het netwerk
• het bewaken van statistische capaciteit zoals intern gebruik
• het signaleren van afwijkingen binnen het systeem

• het installeren van communicatiemogelijkheden
• het beheren van communicatiesessies

• het adviseren van het management bij aanschaf van software
• het adviseren van het management bij aanschaf van hardware
• het rapporteren betreffende de werkzaamheden aan het management


