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Wij heten u van harte welkom bij SQR Bekijk deze e-mail in je browser

Wij heten u van harte welkom bij SQR!

U ontvangt deze e-mail omdat u als klant van Cyso in 2018 gemigreerd wordt naar
SQR.NL; een zusteronderneming van Cyso.

Daar waar Cyso zich vanaf heden volledig zal richten op Managed Services zal SQR.NL
zich bekommeren om de Shared Hosting dienstverlening. 

Denk daarbij aan het registreren van domeinnamen, het leveren van kant-en-klare
hostingpakketten en het verstrekken van SSL certificaten. Dit alles vanuit een zeer
gebruiksvriendelijk beheerpaneel. Daarmee staat u zelf aan het roer en profiteert u van
zeer scherpe tarieven.

Meer informatie over deze migratie
In de onderstaande video geven wij u meer achtergrondinformatie omtrent de migratie en
ontdekt u alle bijbehorende voordelen.
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Alles op een rijtje

Zoals Mark in de video al aangeeft zal er aan de kwaliteit van onze dienstverlening niets
veranderen. U blijft gebruikmaken van dezelfde infrastructuur (beheerd door Cyso)
verdeeld over 2 datacenters. Ook aan de kwaliteit van onze support zal niets veranderen. 

Daarnaast zijn er verschillende financiële voordelen waar u van gaat profiteren na de
migratie:

Eenvoudig uw diensten beheren en facturen raadplegen via een
gebruiksvriendelijk beheerpaneel (na de overstap ontvangt u van ons uw
inloggegevens)
U bespaart op uw domeinregistratie(s), onze actuele tarieven vindt u hier
Alle hostingpakketten worden standaard €15,- per maand exclusief BTW
Bij uw hostingpakket ontvangt u standaard 50GB aan opslag, onbeperkt dataverkeer
en 25 MySQL databases
U ontvangt van ons e-mailbescherming via SpamExperts, de #1 oplossing om spam
te voorkomen

Voor deze overstap hoeft u niets te doen

Wij regelen de volledige omzetting van begin tot eind zodat u in 2018 direct verder kunt bij
SQR.NL.

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens inclusief al uw shared diensten netjes worden
overgezet naar SQR.NL en dat u uw diensten kunt beheren via het Mijn SQR
controlepaneel. Zodra dit proces gereed is ontvangt u van ons een welkomstmail met de
gegevens die u nodig heeft om in Mijn SQR uw dienst(en) te beheren en uw facturen te
bekijken. 

Bent u benieuwd naar SQR.NL of wilt u zich alvast inlezen? Ga dan naar SQR.NL, stuur
ons een e-mail of bel ons op 072 751 34 06. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Bedankt voor uw vertrouwen in Cyso

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle jaren als trouwe klant van Cyso en verwelkomen u
graag in 2018 bij SQR.NL. Uiteraard bent u voor al uw Managed Services vraagstukken
nog steeds van harte welkom bij Cyso. 

Namens het hele team van Cyso en SQR.NL wensen wij u fijne feestdagen en een
fantastisch 2018!
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