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PROFIJT
MAINTENANCE EN HOSTING
PROFIJT wordt aangeboden als ‘Software as a Service

dat de, door leerlingen en docenten ingevoerde gegevens,

(SaaS)’. Hiermee wordt u als gebruiker van PROFIJT

niet verloren kunnen gaan!

volledig ontlast. PROFIJT zorgt voor de doorontwikkeling,
de hosting, de maintenance en de back-up van uw

Hosting

gegevens. Hierdoor hoeft u geen servers meer aan te

Met het gebruik van PROFIJT bent u verzekerd van een

schaffen en onderhouden in de school, en hoeft u zich

beschikbaarheid van ruim 99%! PROFIJT wordt gehost

geen zorgen te maken over de continuïteit van uw

op één van de grootste en betrouwbaarste cloudhosting

werkprocessen en de beveiliging van uw gegevens.

platformen ter wereld. Hierdoor is PROFIJT altijd en
overal snel en betrouwbaar toegankelijk.

Maintenance
Het technische team van PROFIJT werkt dag in dag

Maatwerk

uit met tenminste 5 man aan de doorontwikkeling van

We doen er bij PROFIJT alles aan om naar onze klanten

PROFIJT. De wensen van alle PROFIJT-gebruikers worden

te luisteren. Als een klant specifieke wensen heeft, kunnen

door het gehele PROFIJT-team geïnventariseerd en in

die vrijwel altijd worden gerealiseerd. Als dat niet bij de

tranches (sprints) van steeds enkele weken ontwikkeld.

reguliere ontwikkelingen past, zullen we daar een offerte

De update van uw PROFIJT-omgeving gebeurt steeds

op maat voor maken.

zonder dat u er erg in heeft. Hierdoor werkt u altijd op
de laatste versie van de software. De PROFIJT-omgeving

Voor meer informatie of een presentatie door één

van alle klanten wordt continu pro-actief gemonitord.

van onze medewerkers kunt u contact opnemen met

Het technische team van PROFIJT is daardoor in staat

Jhr. Hans van Kinschot op: hvk@profijt.nu of

mogelijke hoge belasting van de software vooraf te

06 42 93 1804 of ons algemene nummer 013 76 208 66.

detecteren om daar direct op in te spelen. Het technische
team van PROFIJT staat in contact met de afdeling
customer support om eventuele melding met hen of
met u, adequaat af te handelen. Indien nodig kunnen
zij op afstand met u meekijken. Uniek is dat van uw
schoolgegevens die in PROFIJT staan, elke 5 minuten
een back-up wordt gemaakt. U kunt er dus vanuit gaan
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