HOSTED SERVERS

HOSTED EXCHANGE

BACKUP ONLINE

WEBHOSTING

“Backup van mijn belangrijke informatie dagelijks & automatisch
geregeld via Umbrella Hosting.
Een prettig & veilig gevoel”

Backup Online

Veilig & betrouwbaar

Voor privé & zakelijk gebruik

Backup Online van Umbrella Hosting

Mocht u onverhoopt slachtoffer zijn

Umbrella Hosting biedt klanten,

maakt dagelijks & automatisch een

van diefstal, schade of verlies, dan

zowel privé als zakelijk,verschillende

backup van uw waardevolle docu-

kunt u via onze backup software

backup mogelijkheden aan.

menten, foto's en e-mail. Snel,

eenvoudig uw bestanden weer

Professionele backup is nu voor

eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

terughalen vanaf de backup server.

iedereen beschikbaar!

maken over uw waardevolle docu-

U logt in met uw gebruikersnaam en

Er zijn verschillende accounts vanaf

menten, foto's en e-mail.

wachtwoord, en kunt direct weer

5GB t/m 75GB (incl. SQL/Exchange)

Uw kostbare gegevens worden

beschikken over uw informatie.

Desgewenst kunnen we tegen een

dagelijks via onze backup software

Uw pc of laptop is vervangbaar, uw

kleine vergoeding uw backup op

versleuteld opgeslagen op onze

kostbare informatie niet!

afstand instellen. U heeft al een

U hoeft zich geen zorgen meer te

servers. Professioneel, en toch

Backup Online account vanaf € 5,95

betaalbaar!

per maand.

“We zorgen dat uw website altijd & snel bereikbaar is”
Webhosting pakketten

Eigen control panel

CMS Content Management Systeem

Bij Umbrella Hosting weten we als

Het control panel biedt u een com-

CMS staat voor Content Manage-

geen ander hoe belangrijk uw

plete webinterface waarmee het

ment Systeem. Alle onderdelen

website voor uw onderneming is.

beheer van uw website een stuk

binnen de website kunt u zelf aan-

Met onze hosting pakketten zorgen

gebruiksvriendelijker wordt.

passen, zoals pagina’s, foto's, ban-

we ervoor dat uw website altijd en

Het control panel is efficiënt en

ners, nieuwsbrieven etc.

snel bereikbaar is.

eenvoudig.

Onze webservers ondersteunen:

Door het gebruik van de over-

website kunt beheren waar ook ter

zichtelijke webinterface hoeft u

wereld. U heeft hiervoor geen kennis

ASP

geen uitgebreide technische kennis

nodig van de internet programmeer-

PHP

te hebben.

taal zoals bijvoorbeeld HTML.

Aanmaken van nieuwe pagina’s en

Het CMS van Umbrella Hosting is

e-mailadressen, het bekijken van uw

zodanig opgezet dat u met een klein

U heeft al een webhosting Lite

website statistieken is allemaal

beetje kennis van "Microsoft Word" al

pakket vanaf € 9,95 per maand.

eenvoudig te beheren via een

de complete inhoud op uw website

overzichtelijke webinterface.

kunt beheren/aanpassen.

Het CMS zorgt ervoor dat u uw eigen

Microsoft SQL
MySQL

Dit geeft u een enorme vrijheid
doordat u niet meer afhankelijk bent
van een webdesigner.

www.umbrellahosting.nl

