Als Stressjam gebruiker hebben wij voor jou het
ultieme ICT systeem samengesteld om zonder
zorgen te kunnen ’jammen’. Om veilig en
efficiënt met jouw gegevens de digitale
snelweg te betreden heb je immers goede
bescherming nodig. Als preferred Jamzone
leverancier zetten wij onze cyber security
expertise in die ervoor zorgt dat jouw systeem
en gevoelige data veilig is. Jouw ICT omgeving
is voortaan altijd up-to-date is en wordt actief
beheerd. Klinkt goed, toch?
HOE DAN? HET ZIT ‘M IN DE QAAS...
Het is heel simpel. Het is uniek, het heet QaaS en staat
voor Quality-as-a-Service. QaaS·Safe is onze dienst die
ervoor zorgt dat de eerste stappen in de veiligheid van
jouw systeem gezet zijn. Het zorgt ervoor dat je machine
wordt ge-encrypt, dat je systeem actief beheerd wordt en
op cruciale punten 24/7 op afstand gemonitord wordt.
Verder worden de laatste Windows updates en patches
uitgevoerd en weet je zeker dat de laatste anti-virus
software actief voor je aan de slag is. Hierdoor is de eerste
en allerbelangrijkste veiligheid volgens de huidige ‘ICT
Security Standards’ helemaal geregeld en dat vanaf € 7,50
per systeem, per maand!

WAAROM IS QAAS·SAFE ?
Updates en Patches zijn geregeld
Altijd de laatste anti-virus software
Data encryptie en eerste veiligheid is geregeld
24/7 actief beheer en monitoring op afstand
QaaS·Safe kost €7,50 per systeem, per maand.
Kijk op www.QaaS.Nu voor meer informatie.

ULTIEME STRESSJAM SET

COMPLEET
€ 1.999,-

Gaming hardware evolueert continu.
Vandaar dat ons team dagelijks kijkt wat op dat moment
het beste en meest betrouwbare systeem voor jou is. Dit
betekent dat ons Stressjam Set aanbod kan variëren,
maar je komt altijd uit bij één van de topmerken uit zoals
HP, DELL, Lenovo of ASUS. Om je toch een voorbeeld te
geven van een compleet en veilig systeem:
HP Gaming Pavilion
Intel Core i7-8750H 16 GB DDR4 GTX1060
Voorzien van Windows 10Pro en QaaS·Safe
HTC Vive VR bril, Audio Strap en Sweat Covers
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