
Wij maken van uw IT een troef

DE ROL VAN ONZE INGENIEURS BESTAAT ERIN OM
UW IT-INFRASTRUCTUUR BETROUWBAAR TE MAKEN,
EFFICIËNT EN AANGEPAST AAN UW NODEN

IT Anywhere is een referentie op de markt en biedt gepersonaliseerde 
diensten van IT infrastructuurbeheer en onderhoud.
Onze missie bestaat erin de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
uw IT-systemen te verbeteren, innovatieve, betaalbare en duurzame 
oplossingen te bieden en steeds met sterke en up-to-date kennis ter 
zake beschikbaar te zijn.

anywhere
We make your IT an asset



ONS BEDRIJF

Onze oplossingen zijn gericht op het
volledige beheer van uw IT-systemen,
het formuleren van gepersonaliseerd
advies, hulp aan de eindgebruikers en
tot slot gespecialiseerde technische
audits.

Ons doel is om u een "alles-in-één
monitoring" aan te bieden van uw IT-
infrastructuur zodat u zich kan
focussen op uw eigen kernactiviteiten.

ONTWIKKEL UW ACTIVITEITEN MET VOL VERTROUWEN
Door de snelle vooruitgang van
technologieën zijn onvoorziene
gebeurtenissen onvermijdelijk.
Deze slechte verrassingen brengen
aanzienlijke risico's met zich mee
voor uw activiteiten continuïteit.

Om de beschikbaarheid van uw IT te
garanderen is het nodig zich te
omringen met een gerenommeerde,
ervaren partner.

∂ ∂

45 Procent van het gegevensverlies 
wordt veroorzaakt door storingen 
van het materiaal, tegenover
35% door softwarefouten 55procent van de illegale toegangen 

tot gegevens worden mogelijk 
gemaakt door onrechtmatig 
gebruik van wachtwoorden

anywhere
We make your IT an asset

Sinds haar oprichting in 2004, streeft IT Anywhere ernaar om zowel grote als
middelgrote organisaties te ondersteunen met eigen oplossingen, teneinde het
verhogen van de prestaties, flexibiliteit en betrouwbaarheid van hun IT
Infrastructuur.

IT Anywhere biedt haar diensten aan rond drie kernwaarden:
• IT-excellentie dankzij de beheersing van technologieën en methodologieën
• Oplossingen op maat aangepast aan de evoluerende behoeften van onze klanten
• Volledige transparantie van contracten, diensten en budgetten



OPLOSSINGEN OP UW MAAT

INFRA MANAGEMENT
Volledig beheer en monitoring van 
uw IT infrastructuur met
terbeschikkingstelling van onze 
ervaren ingenieurs (bij u ter plaatse 
of in ons monitoring centrum). Een 
vaste prijs met garantie van 
tussenkomst binnen het
uur, dagelijkse "Early Morning 
Check", 24/7 monitoring, volledige 
documentatie, enz.

SERVICE DESK
Onze Service Desk is voor al uw 
medewerkers bereikbaar en biedt 
hen een optimaal antwoord op 
informaticaproblemen.
Met toegang tot onze eigen online 
ticketing tools (beheer en opvolging 
van tickets) en Asset Management 
(inventaris van het materiaal en de 
software die in uw IT-vloot worden 
gebruikt).

CLOUD DIENSTEN
IT Anywhere (MS Gold Partner) zorgt 
voor uw migratie naar Microsoft 
Azure en Microsoft 365. Vanaf de 
haalbaarheidsstudie tot de 
implementatie, staan onze experts u 
permanent bij. We zorgen voor een 
volledige omkadering van uw 
migratie naar de cloud, zodat deze 
soepel gebeurd en met volledige 
business continuïteit.

AUDIT & ADVIES
Onze experten staan klaar om uw 
noden en vragen te beantwoorden in 
verband met ontwerp, architectuur en 
implementatie van uw IT omgeving, 
op terugkerende basis of éénmalig.  
Geavanceerde diagnose van uw IT 
infrastructuur behoort ook tot de 
mogelijkheden (laadpieken, 
beveiliging, efficiëntie, updates, 
risicobeoordeling, licenties, enz.).

Onze oplossingen zijn gebaseerd op de competenties van onze
systeemingenieurs, op onze eigen monitoring- en alert-tools maar ook op de
sterke strategische partnerschappen die we hebben afgesloten met de grote
marktspelers.
IT Anywhere biedt pragmatische oplossingen, gegroepeerd in vier grote
families, om behendig te kunnen reageren op de evolutie van uw behoeften :



UW IT-VERZEKERING
Met behulp van onze eigen detectie- en monitoringtools, geperfectioneerd door
de jaren heen, monitoren onze gecertificeerde ingenieurs permanent:
• Uw gehele computernetwerk,
• Alle apparaten die erop zijn aangesloten,
• De cruciale componenten van uw IT-infrastructuur,
• Updates van verschillende besturingssystemen en softwareplatformen,
• Schijfcapaciteiten, geheugengebruik en andere systeembronnen,
• Indicatoren van belasting en veiligheid van uw IT-systemen, enz.

Indien nodig grijpen ze meteen in, in nauwe samenwerking met uw eigen team,
om te anticiperen op eventuele verergering of het oplossen van een storing, en
dit in overeenstemming met de overeengekomen procedures en
interventietijden.

IT Anywhere BV 

Vindt onze waarden, ons team en onze diensten terug 
op onze website of via onze nieuwsbrieven:

Excelsiorlaan, 13 • BE-1930 Zaventem België
+32 2 416 22 50 •  info@it-anywhere.com

UW GARANTIES

24/7 BESCHIKBAARHEID VAN UW IT-SYSTEMEN

MINIMALISEER UW IT-BEHEERKOSTEN

"SERVICE DESK" MET ONZE GECERTIFICEERDE INGENIEURS

MINIMALE IMPACT BIJ TECHNISCHE PROBLEMEN

EEN OPTIMAAL BEVEILIGINGSNIVEAU BEHOUDEN

IT-Anywhere.com nieuwsbrieven
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