Zorgeloze ICT,
alles voor elkaar

Over ICT Concept
ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online)
werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie van
alles-onder-één-dak en inhoudelijke ervaring maken ICT Concept de uitgelezen partner
voor de jurist van vandaag.
ICT Concept ondersteunt honderden grote en kleinere juridische kantoren in heel
Nederland met onder andere server en werkplek IT, Cloud diensten, licentiemanagement,
remote back-up, verbindingen en IT-beveiliging. Ook verzorgt ICT Concept het volledige
onderhoud en beheer, consultancy en advies. Door een allesomvattend pakket wordt uw
juridische IT-werkomgeving efficiënt ingericht en beheerd. Daarmee is ICT Concept als
enige IT-specialist in staat ieder juridisch kantoor volledig te ontzorgen.
Geen omkijken naar uw ICT

Altijd in de buurt

Als marktleider in de juridische sector begrijpen wij de

Wij zijn altijd in de buurt vanuit één van de vestigingen

impact van naadloos aansluitende ICT-oplossingen.

door heel Nederland. Zo bieden we onze klanten de

Uw situatie is vanzelfsprekend het uitgangspunt

expertise en stabiliteit van een landelijke speler en

voor advies, installatie en beheer. Daarmee kan de

tegelijkertijd de flexibiliteit en persoonlijkheid van de

oplossing voor uw kantoor al liggen in separate

IT-specialist om de hoek.

ICT-diensten aanvullend op uw huidige diensten
en producten. Wilt u uw complete IT-infrastructuur

Als marktleider in de juridische sector
begrijpen wij de impact van naadloos
aansluitende ICT-oplossingen.

Direct Contact 088 002 84 82

onderbrengen bij één specialist? ICT Concept
heeft de ervaring en kennis in huis om dit voor u te
realiseren. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en
laten functioneren is namelijk ons specialisme.

alles voor elkaar

Werken in de
Private Cloud

Totaal
ontzorging

Werken in de Private Cloud houdt concreet in dat uw data centraal
beheerd worden. U sluit menselijke tussenkomst uit, u bent
verzekerd van het hoogste veiligheidsniveau en minimaliseert de
kans op verlies van uw data door brand of lekkage. Vooral wanneer
u dagelijks werkt met privacygevoelige data is veilig beheer cruciaal.
Cloud werken geeft u de vrijheid altijd en overal toegang te verkrijgen
tot uw kantooromgeving. Waar u ook bent. Ongeacht de devices die
u en uw medewerkers gebruiken of in de toekomst gaan gebruiken.
ICT Concept is de clouddienstverlener voor de jurist van nu. Uw data
staat gegarandeerd op eigen servers van ICT Concept. Conform
de vereisten in de juridische sector staan deze zwaar beveiligde
datacentra op diverse locaties in Nederland.

Samen met u bepalen we de beste
oplossing voor uw situatie. Aan u de keuze.
Vervolgens zorgt ICT Concept ervoor dat
alles functioneert. Onderhoud, beheer en
updates; u hoeft er niet meer naar om te
kijken. U kunt zich volledig richten op uw
klant. Op basis van de gemaakte keuzes
betaalt u een vast tarief per gebruiker.
Groeit uw praktijk of neemt u afscheid van
een medewerker? Uw ICT-infrastructuur
heeft de flexibiliteit hier direct op in te
spelen.

Dat bedoelen we met
alles voor elkaar
Cloud werken geeft u de vrijheid altijd en overal toegang
te verkrijgen tot uw kantooromgeving. Waar u ook
bent. Ongeacht de devices die u en uw medewerkers
gebruiken of in de toekomst gaan gebruiken.

Direct Contact 088 002 84 82

Totaal in ICT voor
advocaat, notaris en
deurwaarder

IT-beveiliging
Hoe biedt u uw medewerkers voldoende ruimte voor mobiel werken
en het kiezen van eigen devices zonder te tornen aan uw ITbeveiliging? Met de oplossingen voor IT-beveiliging van ICT Concept
zorgt u voor beveiliging van organisatorische, environmental,
personele en fysieke bedreigingen. U bent immers niet gebaat bij

ICT Concept installeert, beheert en verzorgt alle ICT-faciliteiten

schijnveiligheid. Uiteraard biedt ICT Concept alle basisfaciliteiten

die u als juridisch specialist nodig heeft. Van hardware, server

voor het beveiligen van uw kantooromgeving. Denk bijvoorbeeld aan

en werkplek IT tot Cloud werken, IT-security en remote back-up

password policy, noodstroomfaciliteiten, spyware, gebruikersrechten

oplossingen. Zo kunt u wérkelijk veilig werken zonder zorgen.

en redundantie. Daarnaast levert ICT Concept de kennis en

Door de nauwe contacten met branchespecifieke specialisten,

dienstverlening om uw beveiliging structureel te verbeteren.

is ICT Concept als geen ander in staat u een totaaloplossing te
bieden. Voor bijvoorbeeld juridische software (o.a. CCLaw, Assyst,

Onder andere middels onafhankelijke security scans van uw

BigHand en Fortuna), telefonie, weboplossingen en klantenportals

netwerk of een risico analyse waarbij de omvang van risico’s, de

profiteert u van alles-onder-één-dak. Een allesomvattend pakket,

waarschijnlijkheid en de impact op uw praktijk duidelijk in kaart

inhoudelijke ervaring en één aanspreekpunt voor uw complete IT-

worden gebracht. Zo zet u met ICT Concept stappen om zowel

infrastructuur. Gegarandeerd de beste oplossing voor uw juridisch

technisch als procesmatig uw juridische kantooromgeving optimaal

kantoor en een ICT-omgeving die volledig ingericht is op uw

te beveiligen. ICT Concept biedt niet alleen oplossingen voor juiste

vakgebied.

beveiliging, maar ook inzicht in structurele verbeterpunten.

Met de oplossingen voor IT-beveiliging van ICT
Concept zorgt u voor beveiliging van organisatorische,
environmental, personele en fysieke bedreigingen.

Direct Contact 088 002 84 82

Back-up oplossingen

Werkplek IT

Weet u zeker dat u via uw back-up systeem de beschikking heeft over
een recente back-up? In de praktijk is dat lang niet altijd het geval.

Efficiënte inrichting van uw werkplek ligt

In dat geval brengt de uitval van uw server de bedrijfscontinuïteit

aan de basis van uw totale IT-infrastructuur.

en het vertrouwen van uw klanten ernstig in gevaar. Een

Denk bijvoorbeeld aan hardware,

bijzonder ongewenste situatie. Of u nu kiest voor professionele

mobile devices, servers op locatie en

back-up op uw eigen locatie of één van de back-upservices

multifunctionals. Samen met u kiezen we

op de beveiligde servers van ICT Concept. Met de back-

de juiste kantoorautomatisering voor uw

up-oplossingen van ICT Concept heeft u altijd een recente

kantoor. Wij houden daarbij niet alleen

back-up binnen handbereik. Periodieke restore-tests

rekening met functionaliteit, maar ook met

garanderen dat uw back-up daadwerkelijk up to

bijvoorbeeld energieverbruik. ICT Concept

date is en dat alles functioneert.

levert, installeert en beheert dus niet alleen
uw complete werkplek IT, maar zorgt ook

De voordelen van Remote Back-up:

voor advies en oplossingen voor Bewust

- U beheert uw systemen en 			

Ondernemen.

bestanden veilig en vertrouwd
- U heeft altijd een recente back-up 		
binnen hardbereik
- Uw back-up service wordt altijd 		

Toekomstbewuste ICT,
alles voor elkaar

afgestemd op uw praktijk

ICT Concept levert, installeert en beheert niet alleen uw
complete werkplek IT, maar zorgt ook voor advies en
oplossingen voor Bewust Ondernemen.

ServiceDesk 088 002 84 82

Verbindingen

IT-Beheer

Afhankelijk van uw wensen, bieden wij altijd een passende verbinding.

U wilt zich niet bekommeren om uw ICT. Althans, u wilt de touwtjes

Passend bij de eisen en de locatie. Om te bepalen welke verbinding

in handen hebben op het moment dat gekozen moet worden

past in uw situatie, brengen wij allereerst uw wensen en kansen in kaart.

voor de IT-infrastructuur en functionaliteiten. Daarna wilt u er geen

Willen u en uw medewerkers thuis kunnen werken? Altijd en overal

omkijken meer naar hebben. Het moet het gewoon doen.

verbinding kunnen maken met de kantooromgeving? Welke vereisten
zijn nodig voor uw juridische praktijk? Wij zorgen ervoor dat u als

Dat is exact wat wij verstaan onder zorgeloos werken. U kiest wat

vanzelfsprekend kunt werken, exact zoals u dat wenst.

u nodig hebt. U bepaalt welke ondersteuning u wenst. Wij zorgen
ervoor dat uw ICT vanzelfsprekend is.

Toenemende eisen aan uw ICT-omgeving en de bijbehorende
verbindingen, zorgen voor extra druk op uw ICT. Tegelijkertijd

In opdracht van onze klanten kunnen wij het volledige IT-beheer

liggen de functionele eisen aan uw ICT-omgeving en de

uitvoeren. Door middel van preventief beheer, geautomatiseerde

verbindingen steeds hoger. U wilt sneller kunnen werken; u

controles aan uw netwerk of beheer op locatie. Pro-actief, zodat u

hebt behoefte aan meer capaciteit. Redundante systemen

zonder zorgen door kunt werken.

en verbindingen zorgen ervoor dat u altijd bij uw omgeving
kunt, ook wanneer een verbinding faalt. Hiervoor zijn diverse
oplossingen die afhankelijk van uw situatie naadloos aansluiten.
Vraag gerust naar een op uw situatie afgestemd advies.

Zorgen dat uw IT-connectie nooit hapert.
Continuïteit. Maximale flexibiliteit.

Direct Contact 088 002 84 82

Vanzelfsprekende continuïteit,
alles voor elkaar

ICT? U wilt zelf kunnen bepalen welke IT-infrastructuur en
functionaliteiten nodig zijn. Daarna wilt u er geen omkijken
meer naar hebben. Het moet gewoon werken.

ICT Concept,
altijd in de buurt

Joure
T 0513 71 43 33

Amsterdam
T 020 663 55 88

Amersfoort
T 033 433 01 88

Rotterdam
T 010 286 88 88

Oosterhout
T 088 002 84 80

Eindhoven
T 088 002 84 80

info@ict-concept.nl
www.ict-concept.nl

