
PLATINUM
Hebt u al een modern informaticasysteem dat
aan uw behoeften is aangepast, maar verkiest
u het beheer ervan toe te vertrouwen aan
experts met meer dan 15 jaar ervaring?

Ons Platinum contract stelt het dagelijkse
beheer van uw informatica voor, zodat u al uw
aandacht op uw kernactiviteiten kunt
toespitsen.

Een catalogus met IT-services speciaal 
voor u …
Een probleem oplossen bij één van uw
gebruikers, een nieuwe computer of een
mobiel toestel (tablet, smartphone)
configureren, een printer of een scanner
installeren: onze meertalige supportteams
staan elke dag voor u klaar om u te helpen,
zowel via toegang op afstand als interventies
ter plaatse.

Het Platinum contract omvat preventief
onderhoud, dat ervoor zorgt dat alle machines
regelmatig up-to-date gehouden worden met
de nieuwste versies van de
besturingssystemen (hot-fixes, service packs,
firmwares, enz.) maar ook alle dagelijkse
besturingshandelingen om de IT ten dienste
van de onderneming te stellen (back-ups,
beheer van toegangsbeveiligingen, besturing
van sectorspecifieke applicaties, controle van
de beveiliging, enz.).

Aanvragen voor aanpassingen…
Hebt u een IT-project dat uitgevoerd moet
worden? Als optie en op uw verzoek realiseren
wij dit in perfecte coördinatie met uw teams.
Anticiperen om erger te voorkomen…
Proactiviteit is een fundamenteel element van
onze contracten. Elke morgen worden de
vitale functies van de systemen gecontroleerd,
om de volledige beschikbaarheid van de IT-
services te verzekeren. Onze monitoringtools,
die 24u/24 werken, laten ons toe om bij een
incident of een defect zeer snel te reageren.
Gegarandeerde interventietijden…
Elke minieme onbeschikbaarheid van de IT-
service kan op een catastrofe uitdraaien. Als
een incident gevolgen heeft voor een
werknemer, een afdeling of zelfs voor de hele
onderneming, dan streven wij ernaar om
binnen het uur van uw oproep een interventie
uit te voeren.
Een strak budget voor een optimale
service…
Uw kosten blijven onder controle, wij zorgen
immers voor een strikt budgettair kader zonder
verrassingen.
Werk met een gerust hart!
Uw informatica beantwoordt aan de striktste
normen wat beveiliging en betrouwbaarheid
betreft.
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van informaticasystemen verbeteren,
innovatieve en duurzame oplossingen
voorstellen, onze klanten raad geven
en begeleiden in hun
omschakelingsprojecten: dit is een
handgreep uit de belangrijkste missies
die wij elke dag behartigen.

EEN TEAM GECERTIFICEERDE INGENIEURS TOT UW DIENST

GEGARANDEERDE INTERVENTIETIJDEN DANKZIJ SLA

24/7 MONITORING VAN UW INFORMATICASYSTEMEN

BEHEER VAN INCIDENTEN & PREVENTIEF ONDERHOUD

BEHEER VAN PROJECTEN OP AANVRAAG

STRAK BUDGET VOOR EEN OPTIMALE SERVICE

Sinds meer dan 15 jaar is IT Anywhere
een gerenommeerde, erkende speler
die services voor informaticabeheer
voorstelt die alle IT-behoeften van
organisaties dekken.

Onze missie...
De beschikbaarheid en de prestaties


