WORKPLACE
PACK

NIEUWSGIERIG?
Informeer gerust naar
het Workplace Pack
voor uw organisatie.

ICT VOOR UW WERKPLEK VOOR EEN
VAST BEDRAG PER MAAND
In het Workplace Pack zijn alle IT gereedschappen opgenomen voor een
kostenefficiënte werkplek. Voor een vast bedrag per maand regelt u:
• HP apparatuur: PC, laptop of Thin Client;
• Inclusief installatie, standaard Microsoft software, beheer,
incidentmanagement en onderhoud;
• Extra opties voor thuiswerken, back-up en inrichting;
• Vervangende hardware.
Met het Workplace Pack is onder meer de hardware en standaard software op uw bureau
dus op maat gefaciliteerd. De continuïteit hiervan wordt gewaarborgd met onder andere
beheer, onderhoud, incidentmanagement en vervangende hardware.
U kunt het Workplace Pack uiteraard volledig en per stuk op uw situatie afstemmen,
hoeveel ‘werkplekken’ uw kantoor ook heeft. En dat alles voor een vast bedrag per maand.

DE VOORDELEN
ONTZORGING VAN UW WERKPLEK IT

Met het Workplace Pack zorgt u ervoor dat u geen omkijken
heeft naar uw werkplek IT. In het Workplace Pack zijn namelijk de
hardware en standaard software vanzelfsprekend opgenomen.
Beheer, onderhoud, incidentmanagement en vervangende
hardware door onze specialisten zorgen ervoor dat uw
gereedschap altijd gebruiksklaar is. Afgestemd op uw kantoor
en situatie; voor een vast bedrag per maand.

KOSTENBESPARING DOOR EFFICIËNTIE

ALTIJD UP-TO-DATE MICROSOFT
SOFTWARE

Regelmatig worden nieuwe updates voor standaard software ter
beschikking gesteld. Met het Workplace Pack heeft u daar zelf
geen omkijken meer naar. Onze specialisten zorgen ervoor dat
u, zodra de update beschikbaar is, direct werkt met de nieuwste
software.
Nieuwsgierig naar het Workplace Pack voor uw organisatie?
Informeer gerust naar de juiste oplossing voor u.

Door alle aspecten van uw werkplek IT onder te brengen in
het Workplace Pack, zorgt u voor beheersbaarheid van uw
IT. Maar het Workplace Pack gaat nog een stap verder! Het
Workplace Pack helpt u ook een verbetering van continuïteit
en beschikbaarheid te realiseren. Dit levert uw kantoor zowel op
korte termijn als op lange termijn een efficiëntieslag op.

CONTACTGEGEVENS
ICT Concept
Basicweg 19a
3821 BR Amersfoort
sales@ict-concept.nl
Sales 088 - 002 84 82
Amersfoort Amsterdam Eindhoven Joure Oosterhout Rotterdam

PC
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•

HP PC
Beeldscherm(en)
Bekabeling
Microsoft Office
Antivirus
Beheer, onderhoud en
incidentmanagement
Back-up maximaal 10GB
Installatie op locatie

LAPTOP
•
•
•
•
•
•
•
•

HP Notebook met tas
en muis
Beeldscherm
Bekabeling
Microsoft Office
Antivirus
Beheer en onderhoud
Back-up maximaal 10GB
Installatie op locatie

Workplace Pack

THIN CLIENT
•
•
•
•
•

HP Thin Client
Beeldscherm(en)
Bekabeling
Beheer, onderhoud en
incidentmanagement
Installatie op locatie

