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Netwerkbeheer

Uw afdeling ICT
Waarom?
Nieuwe, verbeterde technieken en
oplossingen zijn aan de orde van de dag. Deze
oplossingen kunnen uw bedrijfsprocessen
verbeteren.KBITE kent die oplossingen en
weet deze in te zetten in uw bestaande
infrastructuur. In overleg met u kijken
we welke oplossingen mogelijk zijn in uw
organisatie.
Benieuwd hoe de ICT binnen uw bedrijf
geoptimaliseerd kan worden?

Voor wie?
Netwerkbeheer voor bedrijven
De verschillende netwerkdiensten van KBITE zijn geschikt voor
kleine en grote bedrijven. U kunt het netwerkbeheer van uw bedrijf
uitbesteden bij KBITE. Wij nemen graag het beheer, onderhoud en/of
de installatie van uw netwerk uit handen.

Netwerkbeheer is geschikt indien u:
>> een nieuw bedrijfsnetwerk wilt inrichten
>> uw bedrijfsnetwerk zorgeloos wilt gebruiken
>> het onderhoud van uw bedrijfsnetwerk wilt uitbesteden
>> technische ondersteuning wilt van externe specialisten

Vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.

De mogelijkheden:
>> Netwerkinstallatie De installatie, migratie en verhuizing van uw gehele bedrijfsnetwerk neemt KBITE uit handen. Wij zorgen
voor een goede overgang tussen al uw apparatuur, zodat u zo efficiënt mogelijk kunt werken.
>> Netwerkondersteuning Ieder bedrijfsnetwerk heeft helaas wel eens te maken met storingen. KBITE is gespecialiseerd in het
oplossen van problemen, calamiteiten en storingen en zorgt ervoor dat u snel weer aan het werk kunt.

>> Periodiek onderhoud Periodiek onderhoud van uw netwerk verkleint de kans op problemen. In het onderhoudscontract
worden daarom duidelijke afspraken gemaakt over de activiteiten die periodiek uitgevoerd moeten worden. Hierdoor kunnen
problemen vroegtijdig worden geconstateerd en voorkomen.

netwerkdiensten

>> kbite.nl/netwerkbeheer

Monitoring
Een monitoringsysteem bewaakt uw
bedrijfsnetwerk. 24 uur per dag, 7 dagen
per week. KBITE wordt automatisch
gewaarschuwd bij overbelasting, storing of
andere zaken die uw apparatuur kunnen
beschadigen. Storingen en onnodige
defecten worden voorkomen. Dit betekent:
minder ICT uitval en minder kosten. U
betaalt slechts een klein vast bedrag per
maand.

Cloud oplossingen
Bij Cloud Computing kunt u bepaalde
diensten afnemen en gebruik maken van
hardware, software en applicaties die
niet op uw eigen computer staan. Dit kan
financieel zeer aantrekkelijk zijn. OU kunt
bovendien gemakkelijk data beveiligen. En u
kunt op verschillende locaties werken.
KBITE levert steeds meer diensten vanuit de
‘cloud’. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen
uit investeren of huren. Wat voorheen
misschien onmogelijk bleek vanwege hoge
investeringskosten, is nu te realiseren. Al
onze oplossingen zijn flexibel en schaalbaar.
Tevens zitten in het maandbedrag ook de
kosten voor onderhoud verwerkt.

oplossingen die
blijven werken
Wat zijn de voordelen?

>>

Frisse blik van buiten

>>

Learning on the job

>>

Betrouwbare partner

>>

Nieuwe ideeën, oplossingen en mogelijkheden

>>

Besparen op personeels- en opleidingskosten

KBITE werpt een frisse blik op uw knelpunten. Hiermee wordt
eventuele tunnelvisie binnen uw organisatie vermeden.
KBITE is in diverse branches actief. Hierdoor hebben wij veel
kennis van diverse toepassingen. Onze (praktische) kennis en
expertise passen wij graag toe in uw organisatie.
Na vertrek van medewerkers gaat er voor uw organisatie vaak
een schat aan informatie verloren. Met KBITE als partner blijft
deze informatie beschikbaar.
Door scholing, certificering en partnerships blijven wij op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De kennis van onze medewerkers is altijd up-to-date. U heeft
geen of minder beheerders in loondienst nodig en betaalt
alleen de door ons gemaakte uren.

Gerelateerde producten:
>> Back-up diensten Betrouwbare mogelijkheden voor back-up en herstel van belangrijke data en systemen.
>> VPN oplossingen Veilige koppeling met uw bedrijfsnetwerk vanuit huis of andere vestigingen.
>> xDSL Betrouwbare zakelijke internetverbindingen met uitgebreide mogelijkheden.
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