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Het nieuwe werken via de
cloud.
Met OfficeLink biedt Magna Cura een eigen cloud oplossing aan. In de door ons gehoste virtuele omgeving 
worden de servers als opslagcapaciteit altijd afgestemd op de benodigde behoeften. OfficeLink biedt een 
schaalbare omgeving met maximale beschikbaarheid. Hiermee rekent u af met hardware storingen en 
onnodige hoge investeringen. 

Het voordeel is dat de cloud-omgeving altijd met u mee kan groeien of krimpen. Heeft u behoefte aan extra 
servercapaciteit dan kan dat altijd worden opgeschaald. Door OfficeLink heeft u geen eenmalige investeringen 
meer in de aanschaf van nieuwe servers. 

De voordelen van OfficeLink:
• Schaalbaarheid
• Beschikbaarheid
• Hoge uptime garantie
• Veiligheid
• Altijd up-to-date
• Onderhoud• Onderhoud
• Magna Servicedesk

OfficeLink
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OfficeLink
Betalen per gebruiker

Magna Cura biedt u de zekerheid van een flexibele, veilige en 
toekomst vaste werkplek in de cloud, dat is OfficeLink!

Modulaire opbouw

Productiviteitsverhogend

Veiligheid

Gemak

Met OfficeLink kunt u blijven werken zoals u gewend bent met uw huidige PC of Laptop. U betaalt bij 
Magna Cura voor het gebruik van applicaties in de cloudoplossing. Ook kunt u een eigen pakket van 
applicaties samenstellen, hierin kunt u ook de bedrijfs specifieke applicaties in opnemen. En een voordeel 
is dat u het aantal werkplekken eenvoudig en snel kan aanpassen.

Het is mogelijk om accounts met beperkte toegang aan te maken. Dit kan van toepassing zijn op 
bijvoorbeeld externe medewerkers. Op deze manier krijgt iedere gebruiker exact wat hij nodig heeft 
en slecht voor het gebruik betaalt.

Uw medewerkers kunnen zich meer richten op het verbeteren van bedrijfsprocessen door gebruik te 
maken van OfficeLink van Magna Cura.

De functionaliteit van OfficeLink is zeer gemakkelijk te bepalen. De basis van OfficeLink bestaat uit het 
Microsoft Office pakket, Email, Backup en het beheer. De basis van OfficeLink kunt u zelf eenvoudig 
uitbreiden met andere software. Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke bedrijfsapplicaties zijn. 

Het is ook gemakkelijk om bijvoorbeeld thuis te werken, dit kan omdat OfficeLink ook via internet te bereiken is 
en dus vanaf andere locaties veilig in kan loggen. Medewerkers kunnen nu gemakkelijk over alle documenten 
en applicaties beschikken op afstand, waardoor werken op een andere bestemming geen problemen met zich 
meebrengt.  

Uw applicaties en bestanden staan bij ons veilig opgeslagen in datacenters. 
Mocht uw bedrijfspand door bijvoorbeeld brand beschadigen, of heeft uw 
laptop of pc het begeven? Dan is dit geen ramp, want uw gegevens blijven 
gespaard. De servers waar uw OfficeLink omgeving draait staan in een 
brandveilige omgeving. De datacenters zijn dus goed beveiligd voor uw organisatie. 

Buiten het feit dat OfficeLink kostenbesparend is, zorgt Magna Cura ook voor het onderhoud van de 
meegeleverde applicaties en meest recente updates. 



E: info@magnacura.nl
T: 0180-437528

OfficeLink
Transparante informatie

Hoe werkt het?

Meer info?

Magna Cura biedt u maandelijkse rapportage wat zorgt voor overzichtelijke managementinformatie. 
De verschillende rapportages geven u inzicht in het gebruik van het aantal beschikbare werkplekken, 
de afgenomen applicaties en de performance van uw OfficeLink omgeving. 

U krijgt toegang tot een standaard werkplek nadat u zich heeft aangemeld bij OfficeLink. Deze omgeving is op 
maat gemaakt voor u. Deze omgeving is eventueel uitgebreid met andere software en functionaliteiten waar u 
normaal flink voor moet investeren. Met OfficeLink krijgt u toegang tot deze applicaties voor een vast bedrag 
per maand. Magna Cura zorgt voor de veilige toegang tot uw werkplek en dat uw werkplek continue 
beschikbaar is.

Bel met ons verkoopteam: 0180-437528


