VIVA 3 Online
Veterinary Software

Cloud Computing
Cloud computing is een online plek waar u al uw gegevens, bestanden en benodigde
software opslaat en die u vervolgens overal ter wereld vanaf iedere computer met internet
kunt openen en gebruiken. Bij een Private Cloud beschikt u over een eigen virtuele omgeving
waarop alle data en applicaties staan die binnen uw organisatie worden gebruikt. Elke
dierenarts krijgt bij Corilus een Private Cloud omgeving, ingericht en afgestemd op de
wensen en behoeften van de dierenartspraktijk.
Corilus biedt deze Cloud oplossingen aan naast de huidige ‘On Premise’ oplossingen. U kiest zelf welke vorm het best
aansluit bij uw dierenartspraktijk. Hiermee onderscheidt Corilus zich van alle andere software leveranciers in de veterinaire
sector.

Waarom kiezen voor een Cloud oplossing van Corilus?

Connected Healthcare

Corilus Veterinary BV
Pelmolen 20
NL - 3994 XZ Houten
info@corilus.nl
www.corilus.nl
Tel. +31 (0) 30 634 72 50
Fax +31 (0) 30 606 78 71

•

Corilus heeft meer dan 30 jaar ervaring in software en hardware in de veterinaire markt

•

Geen investering in eigen servers, noodstroomvoorzieningen, airco’s

•

Geen stroomkosten

•

Overal en altijd bereikbaar (internet verbinding vereist)

•

U maakt exclusief gebruik van uw eigen PRIVATE omgeving

		

- de Cloud oplossing is volledig op uw bedrijf toegespitst

		

- de omgeving is alleen voor uw organisatie

		

- goed beveiligd

		

- ‘Fail Over’ scenario’s makkelijk in gang te zetten

•

Vaste kosten per maand; gespreide (maandelijkse) kosten

•

Beheer vanuit Houten; slechts 1 aanspreekpunt

•

Flexibel

•

Altijd de nieuwste versie van de software beschikbaar

•

Schaalbaar

•

Betalen naar gebruik en behoeften

•

Back-up is inclusief

•

Corilus levert, beheert en onderhoudt
de omgeving; geen interne ICT kennis
vereist

Viva 3 Online in de Private Cloud
Bij Viva 3 Online in de Cloud wordt uw Viva database in uw eigen Private Cloud omgeving geplaatst
en volledig beheerd door Corilus. Ook zorgt Corilus voor de back-up van uw database.
Door middel van een webbrowser (bijv. Mozilla Firefox) kunt u vanaf elk werkstation dat voorzien is van een internetverbinding connectie maken met uw praktijkmanagementsysteem.
Prijs: vanaf € 56 / maand (excl. BTW)

Desktop in de Private Cloud
Met Cloud Desktop van Corilus beschikt u altijd over uw online werkplek. Na het inloggen heeft u toegang tot uw bureaublad, uw
programma’s en uw bestanden. Of dit nu op kantoor is, onderweg, thuis of in het buitenland. U bepaalt waar en wanneer u werkt.
•

Altijd en overal toegang tot uw computer. Al wat u nodig hebt, is een internetverbinding en een desktop computer, een laptop of een
tablet. Uw bureaublad met uw programma’s en bestanden is altijd toegankelijk.

•

Geen grote investeringen meer. Door over te stappen naar Cloud Desktop maakt u direct een flinke besparing op uw ICT-kosten.
U hoeft geen servers meer te kopen en te onderhouden én aanschaf van dure licenties behoren ook tot het verleden.

•

Meer productiviteit in uw organisatie. Uw collega’s werken straks net zo gemakkelijk thuis als op kantoor. Even aanloggen en alle
applicaties staan klaar. Zo zijn u en uw collega’s productief op de momenten dat het nodig is.

PRODUCTOMSCHRIJVING
•

Toegang tot uw Cloud servers d.m.v. Remote Desktop

•

De volgende software (in de Cloud):
Outlook 2013
Word 2013
Excel 2013
Powerpoint 2013

•

Een Exchange e-mail account

•

Webmail

							

•

Goede beveiliging

•

Anti-virus op de Cloud Desktop

•

Dagelijkse back-up van gegevens

•

E-mail helpdesk en support

•

5 GB dataopslag per gebruiker voor documenten
en Exchange

•

Makkelijk om uit te breiden met extra gebruikers

•

Mogelijkheid om uit te breiden met extra opslag
ruimte

Wilt u meer informatie of een demonstratie van de Cloud oplossingen van
Corilus? Contacteer uw Account Manager
of bel 030-634 72 50.
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