Consultants

Heb jĳ behoefte aan informatie of
een klankbord, advies of praktische
medewerking van een ervaren en
kundige consultant? Onze NEH-consultants staan voor je klaar.

PROACTIEF BEHEER
Wanneer je kiest voor Proactief Beheer van NEH heb je geen
omkĳken meer naar het ICT-beheer en servicevraagstukken in
jouw organisatie. Je kunt zelfs kiezen voor ondersteuning van
de complete ICT-infrastructuur. Onderzoek de wensen en behoeften in jouw organisatie en kies welke onderdelen je graag
uit handen wilt geven.

Wat is Proactief Beheer
Bĳ Proactief Beheer is het niet de gebruiker die een probleem constateert en meldt bĳ de Servicedesk. Meestal hebben wĳ al gedetecteerd dat er iets niet werkt, voordat jĳ het meldt. Hier ondernemen wĳ direct actie
op. Door gebruik te maken van Proactief Beheer heb je de zekerheid dat de continuïteit en flexibiliteit van je
processen gegarandeerd zĳn.

Opbouw Proactief Beheer
Onze beheerdiensten en service levels zĳn geheel modulair opgebouwd. Dat betekent dat jĳ als klant zelf
kiest welke onderdelen extern worden beheerd. Met Proactief Beheer van NEH kan je tevens direct rekenen
op ondersteuning door onze ervaren Servicedesk-medewerkers.
Proactief Beheer lĳkt in veel opzichten op onze dienst Kantoorautomatisering in de CLoud. Het grote verschil zit hem in het feit
dat de klant bĳ Proactief Beheer zelf verantwoordelĳk is voor
de aanschaf van de hardware. Alle benodigdheden staan op de
eigen balans.
Wĳ verlenen alle technische kennis om de ICT-omgeving van
de klant in beheer te nemen. Ook bieden wĳ toegang tot een
geprofessionaliseerde Servicedesk voor alle primaire vragen. En
verlenen wĳ diensten, zoals server- en netwerkbeheer, back-up
en consultancy.

Kom in
contact met
ons!
Wĳ dragen zorg voor het volldige technische beheer van de ICT-omgeving. Dit betreft het geheel aan centrale infrastructurele componenten welke zĳn opgenomen als
een configuratie item in onze database. Ook dragen wĳ zorg voor het operationeel en beschikbaar
houden van de koppeling(en).

Serverbeheer

Back-up

Met serverbeheer monitoren en bewaken wĳ continu de beschikbaarheid en correcte werking van
de serversystemen. Hieronder valt het proactief
maandelĳks controleren van logboeken en het
installeren van beveiligings- en besturingssysteemupdates.

Wĳ zĳn verantwoordelĳk voor het veiligstellen van
jouw data. Op werkdagen vindt er dagelĳks controle plaats van het juiste en volledige verloop van de
back-up plaats.

Netwerkbeheer
Het netwerkbeheer bestaat uit continu monitoren
en bewaken van de beschikbaarheid, correctheid en
performance van de koppeling(en). Hieronder valt
dat er elk kwartaal proactief geontroleerd wordt op
het beheren en installeren van beveiligings- en besturingssysteemupdates.
Afhankelĳk van de monitormogelĳkheden, kunnen
ook de lĳnverbindingen gemonitord worden.

OOK INTERESSANT?

PARTNERS

Kantoorautomatisering in de Cloud

Microsoft

Platform as a Service

Floreo

Microsoft Discover Workshops

Cegeka-dsa

Multi Factor Authenticatie

Beveiligmĳ

Consultancy
Bĳ NEH kunnen wĳ je volledig ontzorgen. Heb jĳ
behoefte aan informatie of een klankbord, advies
of praktische medewerking van een ervaren en
kundige consultant? Onze NEH-consultants staan
voor je klaar.
Afspraak
Op zoek naar meer of uitgebreidere informatie?
Neem contact met ons op voor een vrĳblĳvende afspraak of een rondleiding op ons hoofdkantoor in
Leusden. NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.

Kastanjelaan 3
3833 AN Leusden
033 4343 070
www.nehgroup.com
info@nehgroup.com

