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Ook uw bestaande software kunt u via het web gebruiken! 

De marketing machines van de softwareleveranciers maken overuren om 

u ervan te overtuigen dat u met de volgende versie wèl klaar bent voor de 

toekomst. Iets wat ze enkele jaren geleden met de aanschaf ook al 

beloofden. 

U wilt geen nieuwe versie, u wilt gewoon kunnen werken, waar u maar 

wilt. En dat kan nu heel eenvoudig en voordelig.  

Met Go-Global van Graphon Corp. wordt uw software gepresenteerd over 

het internet aan de gebruikers. Zij merken zelfs niet eens, dat de software 

niet lokaal geïnstalleerd is. En of ze nu een Windows, Mac of Linux 

apparaat gebruiken, maakt helemaal niet uit! En dit alles via een veilige 

verbinding. 

Binnen een half uur kan dit voor u werkelijkheid zijn! 

 

 

 

Overtuig uzelf gratis! 

Natuurlijk begrijpen wij het als u het eerst zelf wilt proberen. U kunt via 

onze site Go-Global ervaren met enkele standaard applicaties. U kunt ook 

de software en demo-licentie downloaden en het op uw eigen server 

zetten. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Het is de (kleine) moeite 

waard! 
 

Geen duur abonnement 

Go-Global licenties betaalt u eenmalig per gelijktijdige gebruiker. Voor 

een klein bedrag per jaar krijgt u daarbij alle voordelen van de MSUA 

(onderhoud, ondersteuning en updates overeenkomst). Een licentie kost 

slechts €199,= excl. BTW per gelijktijdige gebruiker. Daarbij krijgt u het 

eerste jaar onderhoud gratis. Een extra jaar onderhoud kost €35,= (excl. 

BTW) per licentie per jaar. Minimale bestelhoeveelheid is 5 stuks. 
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Uw bestaande Windows 

software direct overal  

kunnen gebruiken? 

 

“Ik gebruik Go-Global nu voor 

ons kassa-systeem in vier 

winkels en naar volle 

tevredenheid. Het is alsof je 

helemaal niets met een server 

van doen hebt. En ’s avonds 

met hetzelfde gemak even de 

balans opmaken vanaf huis. 

Windows software werkt nu 

eenmaal veel prettiger en 

sneller dan internet software.” 

Willem Nugteren, 

Cartridge Family Shop 
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Vijf redenen om met Go-Global te werken 

 

1. Direct beschikbaar via internet  

Met GO-Global is uw software in no-time beschikbaar voor uw medewerkers/relaties via het internet. Vervanging van 

uw software of dure upgrade is niet nodig. 

2. Gebruik applicaties van ieder platform 

GO-Global is een multi-platform oplossing. Dus nu kunnen Linux gebruikers Windows applicaties gebruiken. Windows 

gebruikers kunnen UNIX en Linux programma’s starten. Mac gebruikers kunnen Windows applicaties draaien.  

3. Bespaar tijd èn geld 

GO-Global is de eenvoudige, voordelige applicatie-publicatie oplossing. Er is niets extra nodig, geen broncode te 

wijzigen. Gewoon plug-and-play. En in tegenstelling tot andere oplossingen wordt GO-Global aangeboden middels 

licenties voor gelijktijdige gebruikers, wat voor organisaties met part-time gebruikers extra aantrekkelijk is. 

4. Uitgebreide beveiliging 

Gedistribueerde applicaties verhogen de kans op beveiligingsissues. Daarom is GO-Global’s unieke architectuur specifiek 

ontworpen om uw kritieke software en potentieel gevoelige data te bewaken op een centrale server achter uw firewall. 

GO-Global’s communicatie is volledig gecodeerd volgens Secure Socket Layer (SSL) of 256-bit AES encryptie. 

5. Vaarwel Citrix en Windows Terminal Server 

GO-Global voor Windows neemt de noodzaak voor omslachtige extra infrastructuur, zoals Windows Terminal Server of 

Citrix, weg. En in tegenstelling tot WTS en Citrix, gebruikt GO-Global het gepatenteerde, high-performance RXP protocol. 

RXP biedt snel en efficiënt toegang, zelfs over high latency inbelverbindingen en Internet verbindingen. 

 

 

 

GraphOn Corporation is a publicly-traded company, headquartered in Santa Cruz, 

California. 

For over two decades, GraphOn has been an innovator of cost-effective, 

advanced solutions that help customers access applications from anywhere. 

GraphOn’s high-performance software provides fast remote access, cross-

platform connectivity, and a centralized architecture that delivers a dramatically 

lower cost of ownership. 

 

 

 

 

Ouverture Business Solutions is een onafhankelijke IT dienstverlener, 

voornamelijk gefocust op het midden- en kleinbedrijf. Ze is geregistreerd partner 

van Microsoft en dealer van Go-Global software. Onder andere voor de 

producten van deze softwarehuizen levert zij ondersteuning en advies. 
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