
Alles onder één dak
Ofja, bijna alles! Waar kunnen we je mee helpen?
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Zorgeloos genieten? Laat je digitaal ontzorgen! 
Één aanspreekpunt voor al jouw digitale online- en offline vraagstukken. 

d IT  is  waar we goed in z i jn

Branding, Web & IT Solutions

Full-Service Digital Solutions
Zorgeloos genieten? Laat je digitaal ontzorgen!

Zorgeloos genieten? Laat ons doen waar wij 
goed in zijn, zodat jij tijd overhoudt om te doen 
waar jij goed in bent. Laat je digitaal ontzor-
gen! Dat noemen we nou full-service. Één 
aanspreekpunt voor al jouw digitale online- en 
offline vraagstukken. 

Glendi is een full-service digital bureau, geves-
tigd in Nederweert maar actief in Midden-Lim-
burg en Noord-Brabant. Digitale bureaus zijn 
er wel meer, maar Glendi is net even anders. 
“Wij zijn eerlijk, oprecht, geloven in transparante 
communicatie en denken graag met je mee. 
We ontzorgen ondernemers op (bijna) alle 
vlakken en kijken naar het totale plaatje. Dankzij 
het powerteam van o.a. marketeers, tekstschrij-

vers en fotografen dat we door de jaren om ons 
heen hebben verzameld, weten we voor iedere 
uitdaging een passende oplossing te vinden! “

Wanneer je kiest voor een onderhoudsabonne-
ment bij Glendi haal je meer rendement uit je 
tijd en kom je niet voor onaangename verras-
singen te staan.

Onze opties zijn ook los af te nemen. Wij kijken 
samen met je mee naar je bestaande pak-
ketten om zoveel mogelijk dubbele lasten te 
voorkomen. Daar zit natuurlijk niemand op te 
wachten. Zo krijg jij altijd hét pakket dat bij jou 
past. In de meeste gevallen betaal je ook geen 
eenmalige setupkosten.

Glenn1. Branding
Huisstijl
Logo
Drukwerk
Rebranding
Signing
Voertuigbelettering
Foto & Video

2. Web
Website
Webshop
Hosting & E-mail
Domeinnaam
Beveiliging & Onderhoud

3. IT Solutions
Microsoft Exchange 
Microsoft 365
Systeembeheer
Monitoring
Internet & Advies
Software Licenties

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak vrijblijvend een afspraak!
Met één aanspreekpunt voor al jouw digitale online- en offline vraagstukken
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Microsoft 365
De complete en veilige basis voor de moderne werkplek

Microsoft 365 is een online softwareoplossing 
voor e-mail, documentopslag en samenwer-
ken. Het biedt uitgebreide mogelijkheden voor 
online communiceren en vergaderen en (sa-
men)werken. Bovendien geeft het je toegang 
tot alle Office apps, zoals Outlook, Microsoft 
Teams, SharePoint Online, OneDrive en Office 
Online. Glendiondersteunt organisaties bij het 
inrichten, beveiligen en beheren van Microsoft 
365.

Microsoft 365 biedt je alle tools die je nodig 
hebt om efficiënt en prettig (samen) te werken 
vanaf ieder device. Het ondersteunt telefoneren, 
online vergaderen en chatten. Daarnaast werk 
je in realtime samen aan offertes of presenta-
ties. Het is niet meer nodig om documenten te 
mailen, versies te beheren en te wachten op 
een reactie. Het biedt je een solide basis voor 
een moderne werkplek. De Microsoft oplos-
sing faciliteert de nieuwe manier van werken. 
Thuis, bij de klant of onderweg. Het vergroot de 
productiviteit en efficiency van je medewerkers. 
Zonder dat je je zorgen hoeft te maken over 
performance of security.

check Vast bedrag per gebruiker per maand.

Op ieder device altijd en overal (samen)werken.

Jouw digitale werkplek.

check

check
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Domeinnaam, Hosting & E-mail
Zorgeloos genieten met (bijna) alles onder één dak

Gemakkelijk hosting afsluiten doe je bij Glendi. 
Kies voor onze supersnelle hosting voor de bes-
te ervaring. Je gegevens worden opgeslagen 
op snelle en veilige webservers welke gebruik 
maken van de nieuwste technieken.

Voor iedere website op je hostingpakket 
ontvang je een gratis SSL certificaat voor een 
beveiligde https-verbinding. Met onze hosting is 
de veiligheid van je website dus direct in orde.

Bij Glendi kun je een domeinnaam registreren 
voor een zeer scherp tarief. Er zitten standaard 
al veel extra’s inbegrepen. De kosten voor een 
domeinnaam zijn afhankelijk van de extensie. 
Per extentie geldt een ander tarief. 

Met Microsoft Exchange Online kun je slim-
mer werken, overal, met gehoste e-mail voor 
bedrijven. Werken met e-mail, agenda en 
contactpersonen op je pc, op je telefoon en in 
je webbrowser. Met Exchange Online kun je de 
productiviteit vergroten en uw organisatie be-
schermen, en tegelijkertijd de controle houden. 
Run jouw e-mail op de wereldwijd redundante 
servers van Microsoft, die zijn beveiligd met 
antimalware- en antispamfilters en waarvoor 
rond de klok telefonische IT-ondersteuning 
wordt geboden.

Je kunt ook een Exchange Online-abonnement 
aanschaffen dat onbeperkte opslag en archi-
veringfunctionaliteit bevat.

check Vast bedrag per gebruiker per maand.

Gratis .nl domeinnaam bij afname van hosting.

Gratis SSL Certificaat.

check

check
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Microsoft Exchange
Zorgeloos genieten met (bijna) alles onder één dak

Met Microsoft Exchange Online kun je slim-
mer werken, overal, met gehoste e-mail voor 
bedrijven. Werken met e-mail, agenda en 
contactpersonen op je pc, op je telefoon en in 
je webbrowser. Met Exchange Online kun je de 
productiviteit vergroten en uw organisatie be-
schermen, en tegelijkertijd de controle houden. 
Run jouw e-mail op de wereldwijd redundante 
servers van Microsoft, die zijn beveiligd met 
antimalware- en antispamfilters en waarvoor 
rond de klok telefonische IT-ondersteuning 
wordt geboden.

Je kunt ook een Exchange Online-abonnement 
aanschaffen dat onbeperkte opslag en archi-
veringfunctionaliteit bevat.

Gemakkelijk hosting afsluiten doe je bij Glendi. 
Kies voor onze supersnelle hosting voor de bes-
te ervaring. Je gegevens worden opgeslagen 
op snelle en veilige webservers welke gebruik 
maken van de nieuwste technieken.

Voor iedere website op je hostingpakket 
ontvang je een gratis SSL certificaat voor een 
beveiligde https-verbinding. Met onze hosting is 
de veiligheid van je website dus direct in orde.

Bij Glendi kun je een domeinnaam registreren 
voor een zeer scherp tarief. Er zitten standaard 
al veel extra’s inbegrepen. De kosten voor een 
domeinnaam zijn afhankelijk van de extensie. 
Per extentie geldt een ander tarief. 

check Vast bedrag per gebruiker per maand.

Postvak van 50 GB per gebruiker.

E-mails verzenden met bijlagen tot 150 MB.

check

check
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Onderhoudsabonnementen
Zorgeloos genieten? Laat je digitaal ontzorgen!

Wanneer je kiest voor een onderhoudsabonne-
ment bij Glendi haal je meer rendement uit je 
tijd en kom je niet voor onaangename verras-
singen te staan.

Onze opties zijn ook los af te nemen. Wij kijken 
samen met je mee naar je bestaande pak-
ketten om zoveel mogelijk dubbele lasten te 
voorkomen. Daar zit natuurlijk niemand op te 
wachten. Zo krijg jij altijd hét pakket dat bij jou 
past. In de meeste gevallen betaal je ook geen 
eenmalige setupkosten.

Ben je nieuwsgierig, benieuwd naar de mo-
gelijkheden of ga je liever met ons in gesprek? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

check Bespaar op je maandelijkse kosten.

(bijna) alles onder één dak.

Voorkom storingen.

check

check


