
• De vertrouwde software oplossingen 
van Toshiba als SaaS dienst

• Eindelijk afscheid nemen  
van  print- en scanservers

• Geen investering, huren voor  
een vast bedrag per maand

• ISO gecertificeerde datacenters 
van Microsoft in de EU

• Uitrol, configuratie en beheer uitgevoerd  
door gekwalificeerde Toshiba medewerkers

Datasheet



my-ecloud

Wat is my-ecloud
In my-ecloud biedt Toshiba de mogelijkheid om onze bekende 
softwareoplossingen voor jullie organisatie te hosten, voor een 
vast bedrag per maand. My-ecloud werkt geheel vanuit de 
vertrouwde Microsoft Azure omgeving en gebruikt alleen servers  
in West-Europa. Met my-ecloud nemen wij installatie, onderhoud, 
beveiliging en updates uit handen van je ICT-afdeling.   
Via een webinterface heb je de mogelijkheid om functioneel 
beheer op gebruikers- en applicatieniveau uit te voeren.  
Kies zelf voor een hostingplan wat bij de organisatie past.  
Ga je  voor 24/7 beschikbaarheid of is beschikbaarheid tijdens 
kantooruren voldoende? 

Hoe werkt my-ecloud 
My-ecloud ondersteunt verschillende licentie- en 
hostingmodellen. Met my-ecloud bieden wij een dedicated server 
om bestaande licenties en print-, scan-, en werkstroomsoftware 
door Toshiba te laten installeren, hosten en beheren.  Ook is het 
mogelijk om je bestaande licentie(s) onder te brengen in een 
multi-tenant omgeving. Hierbij deel je servercapaciteit met andere 
Toshiba klanten. Of kies  voor een volledige SaaS oplossing.  
Het huren van functionaliteit, zonder investeringen in licenties en 
(bijna) direct beschikbaar.

Clouddiensten zijn bijna niet meer weg te denken tijdens onze dagelijkse 
werkzaamheden. De wens om volledig in de cloud te werken wordt steeds 
groter. De vraag naar cloudoplossingen en expertise blijft dan ook groeien. 
Steeds meer organisaties zien de voordelen van clouddiensten. Van private 
cloud tot shared services en SaaS. Ook via Toshiba is het nu mogelijk om de 
vertrouwde en bekende oplossingen zoals follow-me printing en de diverse 
scan- en werkstroomoplossingen als clouddienst af te nemen.

De voordelen  
van my-ecloud  
• Bespaar op ICT- en licentiekosten
• 99,5% beschikbaarheid voor  kritieke print- en scanwerkstromen
• 24/7 bewaking tegen virussen en hackpogingen
• Geen investering nodig
• Schaalbaar en altijd dezelfde performance
• Back-up as a service, altijd een juiste back-up en recovery



Veiligheid
My-ecloud voldoet aan de huidige beveiligingsnormen door 
bijvoorbeeld alleen gebruik te maken van Microsoft’s ISO 
gecertificeerde datacenters in Europa. Maar, laten we ook de 
andere belangrijke securitymaatregelen niet vergeten: 

 • Versleutelde datacommunicatie via  
certificaten die door Toshiba beheerd worden. 

 • Uitsluitend inloggen met veilige Multi Factor Authenticatie.
 • De versleutelde data is opgeslagen binnen 

de eigen tenant in de veilige Azure omgeving.
 • 24/7 actieve virus- en malwaredetectie.
 • Audit logging.

Kostenbesparing
De keuze om over te stappen naar my-ecloud levert bijna altijd een 
kostenbesparing op. Niet in de laatste plaats, omdat de overstap 
naar een clouddienst voor financiële rust zorgt. De hardware van je 
eigen serverpark kan  langzaam uitgefaseerd en geconverteerd 
worden naar my-ecloud. Daarmee verschuiven de kosten van 
investeren in hardware, naar betalen voor wat je op dit moment 
nodig hebt. Door te kiezen voor my-ecloud is hardware 
financiering niet meer nodig. Ook realiseer je een forse besparing 
op de ICT-afdeling. Dezelfde medewerkers kunnen zich bezig 
houden met functionele zaken, waardoor een uitbreiding van de 
ICT-staf overbodig is .



my-ecloud

Together Information is Toshiba’s visie over hoe mensen en organisaties 
data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo 
een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen 
aan de kennis binnen organisaties. 

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties 
hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. 

Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van 
branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba’s inzet voor de 
toekomst van de planeet weerspiegelen.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of 
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om 
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie 
veranderen.  Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld.  
Copyright © 2022 TOSHIBA TEC. 

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer 
voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve 
multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende 
software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten 
en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands  
is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we onze 
klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van 
informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - 
variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening 
tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer  
dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation 
organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, 
delen, beheren en weergeven van informatie. 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Toshiba Tec Netherlands 

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600

E-mail 
info@toshibatec.nl

Website 
www.toshibatec.nl


