
Om jou verder te ontzorgen en onze rol als ‘Single Point of Con-

tact’ te versterken, bieden wĳ  je de mogelĳ kheid om jouw vraag-

stukken over ICT neer te leggen bĳ  onze consultants. 

Je hoeft hierdoor geen extern adviesbureau in te schakelen, met 

alle voordelen van dien. Wĳ  kennen immers jouw ICT-omgeving 

én de corporatiemarkt als geen ander.
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Consultants
Heb jĳ behoefte aan informatie of 
een klankbord, advies of praktische
medewerking van een ervaren en 
kundige Consultant? Onze NEH-con-
sultants staan voor je klaar.

CONSULTANCY

Maak kennis met onze Consultants
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Technical consultant
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Technical consultant

Mar� en 
Technical consultant

Ben 
Technical consultant



Beveiliging en privacy
Steeds meer diensten worden gedigitaliseerd en we zĳ n vaker thuis aan het werk dan ooit. De 

beveiligingsrisico’s worden telkens groter en dat vraagt om aanvullende security-maatregelen. Online 

en op afstand werken moet wel veilig zĳ n. Onze Consultants kunnen adviseren over de impact van 

digitalisatie en het thuiswerken met de juiste beveiliging. 

ICT-landschap
Veranderingen in de informatievoorziening hebben dikwĳ ls een aanzienlĳ ke impact op de bestaande 

ICT-infrastructuur. Onze Consultants zĳ n de architecten van dat ICT-landschap. Zĳ  zĳ n dan ook in 

staat de impact van veranderingen in kaart te brengen en een passend advies te geven. Zĳ  implemen-

teren graag onze visie op de moderne werkplek bĳ  jouw organisatie. 

De moderne werkplek
Platform as a Service (PaaS) is een reeks cloud-diensten waarmee NEH je organisatie veel werk en 

zorgen bespaart. Wanneer je bĳ  ons PaaS afneemt, dragen wĳ  zorg voor het inrichten van de server-

ruimte. Omdat deze PaaS-dienst een cloud-gebaseerde service is, hoef je geen zorg te dragen voor 

het onderhouden en instellen van servers, patches upgrades.

Processen
Onze Consultants kunnen je helpen bĳ  het selecteren van de juiste producten en diensten ter 

ondersteuning van de bedrĳ fsprocessen. Uiteraard kĳ ken zĳ  hierbĳ  naar je huidige ICT-omgeving en 

de impact van de voorgestelde oplossingen. Ook kunnen de Consultants je bĳ  de invoering van het 

geselecteerde systeem ondersteunen als coördinator. 

Meer over onze 
expertises
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