
Je IT in veilige handen?
Notariaat in de Cloud



Je mag gerust zijn, met Notariaat in de Cloud.

Notariaat in de Cloud is er voor alle notarissen 
en notarieel medewerkers. Vaak staat je 
server in een donkere serverkast, maar 
gelukkig verplaatsen we die voor jou naar 
de beveiligde datacenters van Proximus 
wanneer je met je notariaat naar de cloud 
gaat. De voordelen? Die overlopen we graag.

Voordelen

Herken je jezelf in 
deze stellingen?
• Je wil veilig werken omwille van de 

persoonlijke data waarmee je in aanraking 
komt; 

• Je wil meer rendement halen uit 
Beveiligd Notarieel Netwerk;

• Je wil je niet bezighouden met IT, dat laat 
je liever aan specialisten over;

• Je wil met je eigen persoonlijke software 
kunnen werken op een efficiënte manier;

• Je wil je productiviteit verhogen;
• Je wil één duidelijk aanspreekpunt bij IT-

vragen;
• Je wil een beter alternatief voor je 

serverkast;
• Je wil een duidelijk zicht krijgen op de 

jaarlijkse kosten van je IT-infrastructuur;
• Je wil je medewerkers van overal - en 

zonder extra kosten - laten werken. 

Voordelen
• Haal meer rendement uit Beveiligd Notarieel Netwerk;
• Geef je IT volledig uit handen;
• Werk veiliger dan ooit, van overal;
• Krijg toegang tot je eigen softwarepakketten;
• Verhoog je productiviteit dankzij rechtstreekse verbinding met BNN;
• Krijg één duidelijk aansprekingspunt voor vragen rond IT;
• Betaal enkel voor wat je gebruikt en bespaar op de kost van je server.



Je partner voor Notariaat in de Cloud
ClearMedia beheert en installeert Notariaat in de Cloud 
via je vertrouwde IT-partner. Neem contact op met ons 
voor vragen of als je meer info wenst. 
Contacteer je accountmanager of stuur een e-mail naar  
notariaat@clearmedia.be
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A Proximus company

Een veilige IT-omgeving:

Een persoonlijk profiel met de meest recente applicaties:

Flexibiliteit, want:

• Een beveiligde verbinding via Beveiligd 
Notarieel Netwerk;

• Opslag van je gegevens in de streng 
beveiligde datacenters van Proximus;

• De nieuwste technologieën op vlak van 
security, proactief opgevolgd vanuit 
Proximus Security Operation Center;

• Een back-up van je gegevens en 
applicaties;

• Antivirus.

• Toegang tot alle notariële applicaties en gegevens vanop elk toestel met internetverbinding;
• Onbeperkte opslagruimte en rekenkracht volgens de fair use policy;
• Koppeling met de specifieke software voor jouw notariaat;
• Microsoft 365 Business Premium volledige Office-suite, mail, communicatie- en 

samenwerkingstools en extra beveiliging.

• Keuze om te werken waar je maar wil;
• Je kan eenvoudig medewerkers 

toevoegen of verwijderen;
• Je kan al je gegevens in de cloud 

onderbrengen, zonder beperkingen.

Wat je krijgt:


