Internetdiensten
voor Smart Office

JSE ict-experts is IT-partner van jouw verhuurder
Smart Office. Wij bieden internetverbindingen,
IT-netwerken, VoIP-telefonie en Office 365 voor
je kantoorruimte.

Internetverbindingen

VoIP-telefonie

Als huurder van een Smart Office-kantoor beschik je standaard al
over een gedeelde internetverbinding. Mochten je wensen verder
gaan dan deze standaardaansluiting, neem dan contact op met JSE
ict-experts.

Wil je voordelig bellen én een complete, flexibele en goede telefoonomgeving? Dat kan met hosted telefonie en/of een VoIP-centrale:
√ Complete telefonie-oplossing
√ Eén vast tarief per maand, zonder onverwachte kosten
√ Geen grote investering in telefooncentrale
√ Schaalbaar naar boven én beneden
√ Toekomstbestendig

Standaard internetverbinding
Met de standaard internetverbinding via JSE heb je de beschikking over
betrouwbaar internet. Verreweg de meeste vestigingen van Smart Office zijn op glasvezelverbindingen aangesloten. Glasvezel is uitermate
geschikt voor het gebruik van meerdere diensten over één verbinding.
Behalve voor een zeer snelle internetverbinding kan je de aansluiting
ook gebruiken voor diensten als VoIP-telefonie (bellen via internet), externe gegevensopslag, online back-ups, VPN of beveiliging.
Gedeelde of eigen aansluiting?
Standaard biedt Smart Office een breedbandverbinding voor algemeen gebruik. Deze wordt gedeeld met alle aansluitingen in het
gebouw en via een snel Wifi-netwerk. Hiervan kan je dus al gebruikmaken.Wil je je eigen afgescheiden netwerk (VLAN) binnen het centrale netwerk? Dat kan, hiervoor rekenen we eenmalig € 160,-. Wil je
een eigen internetverbinding i.p.v. de centrale internetverbinding?
Dat kan al vanaf € 50,- per maand. Neem contact op met JSE voor de
mogelijkheden. Voor het gebruik van eigen netwerkapparatuur, zie
de huisregels van Smart Office.

Bezoek onze website op jse.nl

VoIP Express One
VoIP Express One is een zakelijk enkelvoudige VoIP-abonnement met
één telefoonnummer voor 1 tot 2 toestellen. De belkosten worden
per maand achteraf gefactureerd. VoIP Express One is beschikbaar
vanaf € 2,50 per maand met eenmalige opstartkosten van € 25,-.
VoIP Express Office
Voip Express Office is een eenvoudige telefooncentrale in de cloud. De
dienst is beschikbaar vanaf 2 toestellen en uitbreidbaar met extra vaste
telefoons en desktop-clients. Je kan onbeperkt bellen naar vaste en
mobiele telefoonnummers in Nederland. De eventuele overige belkosten worden per maand achteraf gefactureerd. VoIP Express Office
is beschikbaar vanaf € 25,- per maand voor 1 telefoonnummer en 2
medewerkers. De eenmalige opstartkosten bedragen € 45,-.

Aanbieding is exclusief toestel(len). Bestelde toestellen leveren wij werkend aan u af. Neem voor de
mogelijkheden en prijzen van extra telefoonnummers, gebruikers of telefoontoestellen contact op
met JSE. Ook kunt u bij ons terecht voor meer informatie over opties als nummerblok en keuzemenu’s.

Veel gestelde vragen
Q: Is de internetverbinding voor algemeen gebruik ook geschikt voor beveiligde VPN-verbindingen?
A: Ja en nee. Het opzetten van een VPN-inbelverbinding via
een laptop of pc is geen probleem, maar een vestiging kan
je alleen via VPN koppelen als je beschikt over een eigen internetverbinding.*
Q: Als ik gebruikmaak van de centrale wifi-voorziening,
ben ik dan zichtbaar voor andere gebruikers?
A: Nee, alle toegangspunten van de algemene wifi zijn geïso-

Office 365
Office 365 is dé cloudoplossing voor een flexibele en mobiele werkstijl met overal en altijd toegang tot Office-applicaties,
e-mail, agenda en documenten op vrijwel ieder apparaat.

leerd waardoor gebruikers elkaar niet kunnen zien.
Q: Kan ik zelf wifi aansluiten binnen mijn kantoor?
A: Nee, bij voorkeur niet. Op de centrale wifi kan wel een eigen
VLAN-netwerk worden ingesteld, zie de vraag hierboven.

Populaire abonnementen bij starters:
• E-mail (Exchange Online): vanaf € 3,40 per maand
• Volledige Office: vanaf € 4,50 per maand
Kijk voor meer mogelijkheden op onze website www.jse.nl of
neem contact met ons op.

SmartU: pc’s als dienst afnemen
Met SmartU van JSE heb je een compleet ingerichte laptop of
desktop, die je als dienst afneemt. Geen moeilijke keuzes, geen
zorgen over onderhoud en support. Met de 3 pakketten heb je
voor iedere medewerker een passende pc. Zodat jij je weer kan
focussen op je bedrijfsdoelen!
√
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All-in: inclusief hardware, software en support
Direct aan de slag, zonder zorgen
Geen opstartkosten
Altijd up-to-date qua software én hardware
Kies het pakket dat past bij de gebruiker
Ongelimiteerde support
Geavanceerde beveiliging en back-up

Q: Kan ik apparaten via het vaste ethernet (dus met een kabel) verbinden met internet?
A: Ja dat kan, iedere ruimte biedt een aantal ethernet-aansluitpunten. Ingeval van een eigen VLAN worden deze hierop aangesloten.
Q: Kan ik mijn VoIP-telefoon aansluiten op het netwerk?
A: Ja dat kan. Bij een enkel toestel kan je dit in principe zelf
doen, alleen geven wij dan geen garanties.*
Q: Kan ik een printer aansluiten op het netwerk?
A: Ja, dit kan. We helpen je graag bij het aansluiten van de
printer op het netwerk, standaard zijn hier geen kosten aan
verbonden. Informeer bij JSE naar de aanvullende mogelijkheden.
Q: Kan ik mijn printer/scanner instellen voor het scannen
naar e-mail?
A: Ja, dit kan in veel gevallen.*

Meer informatie: www.smartu.nl
*Neem contact op met JSE voor de mogelijkheden!

Contact opnemen
Telefoon: 0524-56 11 88
E-mail: info@jse.nl
Website: www.jse.nl

De genoemde prijzen
zijn exclusief 21%
btw en installatie
van eventuele extra
apparatuur.

