
PLUG AND PLAY
Vooraf geïnstallateerd, geconfi gu-
reerd en beveiligd. Opstarten en 
direct aan de slag met jouw overge-
plaatste data. 

Bĳ  een moderne ICT-omgeving hoort goede apparatuur. Zeker wanneer je zoveel thusiwerkt, moet je dit ge-
woon de beschikking tot een goed device hebben. NEH levert haar klanten jaarlĳ ks tal van apparaten. Wĳ  doen 
er alles aan om ervoor te zorgen dat jĳ  tĳ dens jouw werkdag kunt doen wat je moet doen en weinig tot geen 
omkĳ ken hebt naar de hardware die bĳ  jou wordt geleverd.

Jouw hardware, onze zorg
NEH heeft goede afspraken met verschillende grote distribu-
teurs voor de levering van apparatuur van aanbieders als HP, 
Dell en Microsoft. Wĳ  kunnen jouw werkplekapparatuur geconfi -
gureerd afl everen, dit houdt in dat we samen een lĳ st van wen-
sen en eisen maken, welke wĳ  omturnen in een checklist die bĳ  
elke levering wordt gehanteerd. De hardware wordt dus volledig 
volgens jouw wensen en eisen vooraf geïnstalleerd afgeleverd. 
Plug and play.

Op de lange termĳ n 
wordt binnen veel 
organisaties thuis-

werken gefaclitieerd

WERKPLEK-

Thuis, op kantoor of waar dan ook, jouw werkplekapparatuur 

moet overal feilloos functioneren. Of het nu gaat om je laptop, 

thin client, beeldscherm, printer, wifi  of netwerkapparatuur; 

NEH levert, installeert en beheert alle werkplekapparatuur 

voor jou en jouw organisatie.
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Beveiliging

Garantie



    Door de bĳ zondere tĳ den zĳ n we in versneld tempo gaan thusiwerken. 

Gelukkig zĳ n de voordelen van thuiswerken inmiddels ontdekt. Op de lange termĳ n wordt binnen 

veel organisaties thuiswerken gefaclitieerd. Ook hierin kan NEH adviseren.

    Door de bĳ zondere tĳ den zĳ n we in versneld tempo gaan thusiwerken. 

Thuis-
werken

Juist nu is het extra belangrĳ k om jouw werkdag 
zo e�  ciënt mogelĳ k in te delen. Of je dit nu aan 
je keukentafel, op kantoor of onderweg doet. NEH 
helpt je graag met het vinden van de juiste werk-
plekapparatuur.

Specifi eke wensen
Zoveel mensen, zoveel wensen. NEH levert het de-
vice waar jĳ  behoefte aan hebt. Voor de een is dit 
een device waarbĳ  het gemak met videobellen cen-
traal staat, terwĳ l de ander een lichte laptop wenst 
die overal mee naartoe genomen kan worden. De 
batterĳ , het formaat en het geheugen kunnen ook 
meespelen in de wensen.

Device Management
Om deze werkplekapparatuur centraal te beheren 
bestaat NEH Device Management. Deze oplossing 
stelt eindgebruikers in staat productief te zĳ n ter-
wĳ l zakelĳ ke gegevens veilig blĳ ven. Eindgebrui-

kers ervaren nog betere ondersteuning op afstand. 
Zo kunnen werkplekken automatisch worden voor-
zien van een schone basis en worden applicaties 
en instellingen vanuit de Cloud uitgerold. Win-win 
dus.

Informatiebeveiliging
Zeker met thuiswerken is het goed om extra aan-
dacht te hebben voor informatiebeveiliging. Klan-
ten van NEH genieten de luxe dat hiervoor op 
technisch vlak alles goed ingeregeld is. Denk aan 
mogelĳ kheden voor Multi-Factor Authenticatie en 
SOC/SIEM.

O� erte of afspraak
Wil je een op maat gemaakte o� erte of meer infor-
matie over de werkplekapparatuur van NEH? Neem 
contact met ons op voor een vrĳ blĳ vende afspraak.
NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.
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