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Panda Security
Panda Cloud Protection

Panda Cloud Protection is :

Gratis demolicentie

• de nieuwste security service voor KMO’s;

Ervaar zelf de voordelen van Panda Cloud Protection en vraag een gratis
demo aan. Neem hiervoor contact op met onze Internal sales via: internalsales@be.pandasecurity.com of bel naar 015/45.12.80.
Ons sales team staat voor u klaar!

• een volledige anti-malware en anti-spam oplossing;
• anders dan anders door afscheid te nemen van de traditionele aanpak en
als een hosted web-managed oplossing te gaan werken.

Uw voordelen als reseller :
• Eén centrale online partnerconsole die u in één blik een volledig overzicht bezorgt van al uw klanten (u hoeft dus niet in te loggen per klant).
• Met elektronische licenties kunt u op elk moment uw klanten bedienen.
Door één van de license packs van Panda Cloud Protection op voorraad
te hebben, bent u niet afhankelijk van Panda Security of uw distributeur
om uw klant verder te helpen.
• Dankzij de license packs kunnen we voordeligere prijzen aanbieden
vermits u deze in bundel aankoopt.
• Volledig van op afstand te beheren. Het maakt niet uit waar u zich
bevindt, indien u maar internet en een pc ter beschikking heeft.

Gratis Lokale Support
Panda Security biedt gratis lokale support in het Nederlands, Frans en
Engels voor haar kanaal. Onze supportafdeling staat direct in contact met
het technisch hoofdkantoor te Bilbao (Spanje). U kunt gebruik maken van
een directe resellerlijn die u kunt selecteren via ons telefoonmenu (nr4) via
015/45.12.80.

U kan onze Tech Data licensedesk contacteren voor verdere details en offerte via licensedesk@techdata.be.

• Zeer eenvoudig beheer.
• Een minimum verbruik van systeembronnen bij uw klant.
• U bekomt hierdoor een grotere marge wat tijd en geld betreft.
• Door de volautomatisch gepersonaliseerde rapporten (incl. uw logo)
worden u en uw klanten steeds op de hoogte gebracht van de status van
hun beveiliging. Dit zonder enige tussenkomst van uzelf. Uw klant zal
hierdoor nog meer vertrouwen in uw service hebben.
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Microsoft System Center
Essentials 2010
Tech Data raadt legale Microsoft Software aan.

Microsoft System Center Essentials (SCE) 2010 is een nieuwe
managementoplossing in het
System Center-gamma van ITsysteemmanagementproducten
die specifiek zijn ontworpen
voor middelgrote ondernemingen met tot 50 servers en 500
clients. Essentials 2010 biedt een
geïntegreerde managementoplossing waarmee IT-professionals
in middelgrote ondernemingen
hun IT-omgeving proactief op
een efficiëntere manier kunnen
beheren.

Belangrijkste functies

Nieuwigheden en verbeteringen

Gemakkelijk te installeren, met een uitgebreide
monitoring van desktop pc’s, servers en toepassingen, updatemanagement, software-implementatie, geïntegreerde reporting en inventarisatie
van soft- en hardware.

• Geïntegreerde ondersteuning voor het virtualiseren van servers, gebaseerd op System
Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008
R2-technologie. Dit omvat het gemakkelijk
aanmaken van nieuwe virtuele servers op basis
van sjablonen en live migratie.
• Aangepaste licentielimieten waarmee u virtuele
servers kunt beheren.
• Herwerkte setup voor een gemakkelijkere,
intuïtieve installatie.
• Geïntegreerd automatisch beheer voor de
Microsoft Update-inschrijving.
• Mogelijkheid tot flexibel groeperen van computers.
• Meer doelcriteria voor softwaredistributie.

Belangrijkste voordelen
• Geïntegreerde ervaring: met Essentials 2010
beschikt u over een enkele oplossing met een
console waarmee u fysieke en virtuele servers,
clients, hard- en software kunt beheren en kunt
u beroep doen op IT-services voor een geïntegreerde ervaring.
• Proactief management: met Essentials 2010
kunt u de IT-omgeving proactief beheren. Het
pakket biedt een automatisering van systeemupdates en data en houdt het systeem
to-date met tools waarmee u problemen sneller
oplost.
• Meer efficiëntie: u kunt Essentials 2010 gemakkelijk gebruiken en onderhouden. Het pakket
vereenvoudigt een complex management voor
meer efficiëntie.

Wacht niet op de release van SCE 2010 en laat uw klanten
nu al genieten van een uitzonderlijk aanbod:
Microsoft biedt Essentials 2007 en VMM 2008 tijdelijk aan tegen een AANZIENLIJKE
KORTING. Het aanbod omvat een eenjarige Software Assurance-overeenkomst met
gratis upgrade naar Essentials 2010 bij de release van dit pakket in 2010.
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Contracteer ons wij zijn Panda partner.
Voor particulier als alle bedrijfs toepassingen.
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