
Over Intercom ICT
 

Bent u op zoek naar een tablet, notebook, pc, server of 

een automatiseringspartner? Dan bent u bij Intercom ICT 

gegarandeerd aan het juiste adres. 

Al meer dan 15 jaar leveren wij onze service en producten aan 

bedrijven en particulieren in de Achterhoek, Liemers en Twente. 

Wij onderscheiden ons door scherpe prijzen, grote voorraden, 

deskundig advies, jarenlange ervaring en persoonlijk contact. 

Ook voor reparaties - ongeacht het merk - zorgt onze 

technische dienst voor snel herstel van uw apparatuur.

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen?  

Neem dan vandaag nog contact op of stap bij ons binnen en  

laat u overtuigen welke voordelen wij u kunnen bieden.

Tarieven 

Online Back-up ‘Home’
€ 5,95 p/m incl. btw 

20 GB opslag ruimte

Online Back-up ‘Business’
€ 9,95 p/m excl. btw 

30 GB opslag ruimte

pro-actief door ons gemonitord

Online Back-up ‘Business Pro’
€ 24,95 p/m excl. btw 

50 GB opslag ruimte

pro-actief door ons gemonitord

ondersteuning van SQL & Exchange

20 GB

50 GB

30 GB

Intercom ICT Particulier

Beltrumsestraat 25, Groenlo 

0544-466195

info@intercom-ict.nl

Intercom ICT Zakelijk

Den Sliem 89, Groenlo 

0544-470010

zakelijk@intercom-ict.nl

www.intercom-ict.nl

betaalbaar     service

Bescherm uw 
kostbare data veilig

Kies voor 

Intercom ICT  
Online Back-up

20/30/50 GB

snel & veilig
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Zorgeloos installeren

100% Installatie Garantie  

De Intercom ICT Online Back-up is makkelijk te installeren. 

Met enkele eenvoudige stappen zijn uw bestanden veilig.

Komt u er niet uit, dan ronden onze ervaren technici de 

installatie voor u af. Deze service is geheel kosteloos.

Intercom ICTOnline Back-upbestellen?
     Ga naar  intercom-ict.nl/ backup



De juiste keuze
 

Uw data is een kostbaar bezit, daar bent u zuinig op. 

Desondanks wordt de kans op verlies maar al te vaak 

onderschat. Toch is het waarschijnlijk dat u er ooit mee te 

maken krijgt; plotseling bent u al uw data kwijt, uw dierbare 

foto’s, kostbare documenten en belangrijke contacten.

Goed nieuws voor u: met Online Back-up van Intercom ICT bent 

u altijd verzekerd van de beste back-up. Een veilig idee want 

wat er ook gebeurd met uw apparatuur, u kunt er op vertrouwen 

dat uw data veilig en beschermd is.

Ervaar de zekerheid

Of u nu Windows of Mac OS X gebruikt, met de eenvoudige 

installatiehulp stelt u in slechts enkele minuten 

gemakkelijk uw back-up in.

Van uw data wordt automatisch een online back-up 

gemaakt op het door u aangegeven tijdstip. 

Bovendien wordt elk bestand versleuteld verzonden 

en opgeslagen in twee beveiligde datacenters. Uw 

wachtwoord is veilig en wordt niet online opgeslagen. 

Hierdoor heeft niemand, ook Intercom ICT niet, toegang 

tot uw online back-up zonder het correcte wachtwoord. 

Deze Online Back-up dienst van Intercom ICT is 24/7 en 

365 dagen per jaar beschikbaar.

Snel, veilig           betrouwbaar        makkelijk
Online Back-up van Intercom ICT

Een nachtmerrie voor iedereen: een 
computercrash, of nog erger waterschade, 
diefstal of brand. Wat gebeurt er dan met uw 
data? Kies voor zekerheid met Online Back-up 
van Intercom ICT.

Intercom ICT biedt de mogelijkheid uw data online veilig op 

te slaan, oftewel een online back-up. Een zeer intelligente 

dienst die snel, veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. 

Intercom ICT gebruikt daarvoor eigen software, hardware en 

infrastructuur. Wel zo slim, wel zo veilig.

Ruime keuze uit diverse Online Back-up pakketten

Voordelen Online Back-up 

  Automatische back-ups van uw data en 
instellingen

 Betaalbaar, betrouwbaar, veilig en simpel 

  Uw back-up opgeslagen in 2 beveiligde 
datacenters

  Bij calamiteiten snel herstel van uw data en 
instellingen

  Werkt op alle gangbare besturingssystemen:  
Windows en Mac OS X

Kiezen voor 
Intercom ICT 

Online Back-up
is kiezen voor 

een goed gevoel!


