Periodiek ICT-beheer
Beheer van uw ICT-omgeving bij u op locatie
Bij iedere organisatie, groot of klein, wordt ICT gebruikt. Het is een
onmisbaar onderdeel bij het uitvoeren van het dagelijks werk en
ondersteunt vele, zo niet alle, bedrijfsprocessen. Het belang van
goed functionerende systemen en software is de afgelopen jaren
in rap tempo toegenomen. Vandaar dat frequent beheer en
preventief onderhoud van ICT noodzakelijk zijn. Net zo
vanzelfsprekend als onderhoud van een productielijn of een
machine. ICT is immers uw belangrijkste ‘kantoorgereedschap’.
Proactieve beheerdiensten
Om uw ICT-systeem goed te laten functioneren, is het verstandig
om dit goed door ons te laten beheren.
Een team van goedopgeleide ICT-specialisten ziet er op toe dat
uw ICT-systeem goed functioneert. Om dit te bewerkstelligen
adviseren wij de inzet van onze ASPect beheerdiensten zoals:






ASPect Monitoring: Proactieve monitoring van uw ICTsysteem op correct functioneren.
ASPect Antivirus: Proactieve bescherming tegen
virussen.
ASPect Anti-Malware: Proactieve bescherming tegen
malware.
ASPect Patchmanagement: Automatisch installeren van
de nieuwste Microsoft beveiligingsupdates.
ASPect E-mailfilter: Het uitfilteren van e-mails die spam
en/of virussen bevatten.

Meer informatie over bovenstaande diensten is uiteraard op
aanvraag verkrijgbaar.
Periodiek ICT-beheer op locatie
Door de inzet van bovenstaande proactieve ASPect
beheerdiensten, kunnen wij zeer veel ICT-beheertaken vanaf onze
Servicedesk uitvoeren.
Een periodiek bezoek van een engineer op locatie blijft echter
aanbevelenswaardig als u een eigen server(park) in gebruik hebt.
Tijdens deze bezoeken voeren we o.a. de werkzaamheden uit die
u aantreft in het schema in de kolom hiernaast. Helaas zijn deze
werkzaamheden (nog) niet vanaf afstand uit te voeren.
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Vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden
Al onze werkzaamheden worden netjes verantwoord in serviceorders (werkbonnen) die aan u ter beschikking worden gesteld.
Dat gebeurt per mail na ieder bezoek. Ook kunt u op ieder
moment alle service-orders van de voorgaande 13 maanden
raadplegen via ons Serviceportaal: http://aspectict.nl/servicedesk/Paginas/Serviceportaal.aspx.
Afrekenmethode
De uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden afgerekend op
factuurbasis of d.m.v. een Flexbundel worden verrekend.
De Flexbundel is een afrekenmethode waarbij vooraf een tegoed
wordt gefactureerd (en een percentage extra besteedbaar tegoed)
van waaruit de verrichtte werkzaamheden en de vergoeding voor
reistijd en autokosten worden afgerekend. Gewoonlijk wordt de b
hoogte van de Flexbundel gebaseerd op een inschatting van de
kosten over een periode van één jaar. Het tegoed is niet gebonden
aan een verbruiksperiode. Als het tegoed van de Flexbundel
verbruikt is, wordt in overleg met u een nieuw tegoed bepaald.

Wilt u meer informatie over
periodiek ICT-beheer?
Bel ons dan op telefoonnummer (0184) 67 54 00

Hulsenboschstraat 3, Werkendam
Handelsstraat 4, Hardinxveld-Giessendam
www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl

