
Als dagdagelijkse IT-gebruiker weet u 

beter dan wie ook het belang in te 

schatten van een stabiele en be-

trouwbare IT-partner. U kan zich 

onverdeeld en volledig focussen 

op Uw kernactiviteiten, als u weet 

dat uw IT-partner steeds    stand-by is 

met een accuraat voorstel en/of oplos-

sing. Of het nu gaat over een belang-

rijke investering, dan wel over een 

hinderlijk euvel dat zich heeft voorge-

daan en dat een dringende oplossing 

vergt, een goede IT-partner lost dit 

voor u op, en wel op een accurate 

wijze, aan een correcte prijs. 

De sleutel hiertoe is een sterk aanbod van 

on-premise netwerkbeheer en cloud toe-

passingen. We overlopen samen met u uw 

specifieke noden waarna uit een heel sca-

la aan oplossingen de beste naar voor 

wordt geschoven. 

Server & Netwerk beheer 

Microsoft Small Business 

Specialist. Fujitsu Primergy 

certificatie in zowel sales als 

system engineer en HP Pre-

ferred partnership 

Cloud Computing 

Geavanceerde samen-      

werkingsmogelijkheden in 

een veilige cloud omgeving 

met Office 365. 

Hosted PBX VoIP oplossing. 

Storage Solutions 

Fujitsu Select Expert met 

storage pre-sales en       

engineer certificatie. 

Security in de cloud 

Cisco Meraki firewalls en 

online backup systemen voor 

een veilige werkomgeving. 

gestuurd netwerk met geavanceerde e-

mail en communicatie mogelijkheden 

voor kleine en middelgrote ondernemin-

gen. Het  beschermt bedrijfsgegevens, 

verhoogt de day-to-day productiviteit en          

presenteert een meer professionele 

uitstraling naar klanten.  In combinatie 

met remote desktop services, heb je vrij-

wel altijd en overal toegang tot uw zakelij-

ke desktop, inclusief e-mail, bestanden, 

zakelijke toepassingen, en meer. 

Uiteraard is ook de ondersteuning op de 

hardware belangrijk. Dankzij de constante 

trainingen zijn we Fujitsu Primergy Certi-

fied, zowel in sales als system engineer. 

Daardoor handelen we snel en accuraat. 

Microsoft Online Services geven uw bedrijf 

de productiviteitsvoordelen van eigen ser-

vers, maar dan gehost door 

Microsoft: snel, gemakkelijk en 

met een uptime van 99,9% altijd 

beschikbaar. Deze online servi-

ces bevatten Exchange Online, 

Sharepoint Online, Skype for 

Business en Office Pro Plus. 

Exchange Online geeft werknemers de 

beschikking over e-mail, agenda en con-

tacten vanaf iedere werkplek op elk mo-

ment terwijl het ook beschermt tegen  

spam en virussen. 

Server & Netwerk beheer 

Cloud Computing / Office 365 

Goed netwerkbeheer staat en 

valt met goede system engi-

neers. Daarom is de  benodigde 

Hybride IT 

oplossingen : 

netwerkbeheer 

cloud computing 

certificatie binnen Driezen IT belangrijk.  

Van Microsoft hebben onze system engi-

neers de certificaten Small Business Spe-

cialist en Office 365 administrator . Daar-

door hebben wij de expertise in huis voor 

het opzetten van een efficient server 



KMO & Zelfstandigen 

Nood aan een stabiele IT 

partner die meedenkt met de 

firma.  Wij nemen typisch het 

beheer van het netwerk over 

waarbij de nadruk ligt op 

transparantie en maximale 

bedrijfszekerheid. 

Overheid 

Stads- en gemeentelijke ad-

ministraties, bibliotheken, 

brandweer en politiekorpsen 

evenals OCMW’s en daarvan 

afhangende instellingen, 

zoals rusthuizen, e.a.   

Onderwijs 

Actief in elke sector, van 

kleuterschool tot basisonder-

wijs, secundair en hoger 

onderwijs, en dit over een 

zeer uitgebreide regio. 

Enterprise 

Vaste IT leverancier voor tal 

van ondernemingen die over 

een eigen IT afdeling, of ei-

gen systeembeheerder be-

schikken.   

Bellen over het internet met alle geavanceerde moge-

lijkheden van een klassieke telefooncentrale. Lage 

instap - en abonnementskosten, goedkoper bellen en 

eenvoudig en gebruiksvriendelijk te gebruiken. Naast 

locatie onafhankelijkheid zijn dat een aantal specifieke 

voordelen van een hosted VoIP oplossing. Geschikt 

voor zowel de éénmanszaak, als de KMO van 2 tot 75 

werknemers. Hosted wil zeggen dat de centrale op 

een krachtige server in een beveiligd datacenter 

draait. 

SharePoint Online biedt toegang tot sites 

voor het beheren en delen van persoonlij-

ke documenten en gegevens, het synchro-

niseren van teams en het raadplegen van 

actuele bedrijfsgegevens en nieuws. 

Skype for Business is een cloud-

communicatieservice van de volgende 

generatie die mensen in staat stelt op 

nieuwe manieren met elkaar in contact te 

komen. Altijd en bijna overal. Skype for 

Business biedt intuïtieve communicatie-

mogelijkheden met aanwezigheids-

gegevens, chatberichten, audio-/

videogesprekken en geavanceerde online-

vergaderingen met pc-audio, video en 

webvergaderingen. 

Fujitsu volgt storage projecten op van het 

initiële idee, door de planning heen tot op 

de succesvolle implementatie. Daarom zijn 

zij de ideale partner voor al je high-end 

state-of-the-art projecten. Of het nu gaat 

over high volume storage capaciteit, high-

availability cluster omgevingen of virtuali-

satie, Fujitsu heeft steevast een storage 

solution op maat. De Eternus DX storage 

systemen zijn de meest betrouwbare op 

de markt en zijn gericht op de kleine tot 

middelgrote onderneming. 

Door continue training zijn we zowel op 

sales gebied als installation volledig gecer-

tificeerd, wat ons het certificaat Fujitsu 

Expert Partner in storage oplevert. 

Storage Solutions 



KMO & Zelfstandigen 

EasyOffice is onze e-mail 

oplossing gebaseerd op Office 

365 en is reeds beschikbaar 

vanaf 5 euro per  gebruiker per 

maand. Support en helpdesk 

inbegrepen! De Pro module 

incl. Office (Word, Excel, Out-

look, …) is er vanaf 15 euro 

per gebruiker per maand. 

 

Grote ondernemingen 

Met de keuze uit verschillende 

formules biedt MS de flexibili-

teit die uw onderneming zoekt. 

 

Onderwijs 

Met MS Office 365 voor het 

onderwijs beschikt uw instel-

ling over programma's voor 

communicatie en samenwer-

king die overal ter wereld in 

bedrijven worden gebruikt en 

die niet alleen tijd, maar ook 

geld besparen. En dit aan spe-

ciale onderwijs tarieven. 

Door Microsoft de operationele last te geven die voort-

komt uit het onderhouden van de infrastructuur van on

-premise servers, geeft u uw eigen firma de focus te-

rug op de eigen activiteiten. Kleine en middelgrote 

ondernemingen kunnen nu hun voordeel doen met 

dezelfde enterprise-grade technologieën die vroeger 

enkel voor grote ondernemingen waren weggelegd.  

Het serviceaanbod van Microsoft Office 365 combineert de vertrouwde suite van Office-

desktoptoepassingen met de nieuwste, cloudgebaseerde versies van de geavanceerde 

services voor communicatie en samenwerking: Microsoft Exchange Online, Microsoft 

SharePoint Online en Microsoft Lync Online. Deze services werken naadloos samen en 

bieden zo de beste productiviteitservaring op pc's, op tablets en smartphones en in brow-

sers. Office 365 is gebaseerd op de producten van Microsoft voor e-mail en samenwer-

king die al tientallen jaren de eerste keus zijn van ondernemingen. 

naadloze overdracht van bestaande gege-

vens (email, agenda, documenten) 

3. Training: een fantastisch samenwer-

kingsplatform staat en valt met gebruikers 

die er zich in thuisvoelen. Wij zorgen voor 

de training van uw mensen. 

4. Ontwikkeling: Wij bouwen desgewenst 

een sharepoint site volledig op maat van 

uw workflows, gegevens en manier van 

werken. Efficiënt, eenvoudig en altijd be-

schikbaar. 

Wij begeleiden uw bedrijf in de overgang 

naar de Microsoft Cloud omgeving. Deze 

begeleiding bestaat uit 4 belangrijke stap-

pen: 

1. Planningsfase : we leggen samen met u 

een planning vast voor het uitrollen van de 

Office 365 diensten met steeds de nadruk 

op weinig tot geen downtime.. 

2. Overdracht: We zorgen voor een  naad-

Wat biedt Driezen IT 

Wat is Office 365 



KMO & zelfstandigen / grote 

ondernemingen / onderwijs 

 

Service Abonnement met 

24x7x365 monitoring van de 

server. 

 

Toenemende productiviteit  

 

Verminderde impact van IT-

storingen 

 

Verminderde network 

downtime 

 

Preventief onderhoud 

 

Firewall beheer 

 

Internet content filtering 

 

 Beveiligingsangsten? Bent u bezorgd dat kwetsbare servers, laptops of pc's 

uw organisatie of bedrijfsdata in gevaar brengen?  

 Dataverlies? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van een hard-

wareprobleem of van een gestolen laptop waarbij zeer belangrijke bed-

rijfsgegevens verloren gaan? 

 Nalatigheid van het netwerk? Wordt uw netwerk eerder beschouwd als een 

"noodzakelijke kwaad" dan als een integraal onderdeel voor het verbeteren van 

bedrijfsprestaties? 

 Reglementaire druk? Moet u conformiteit aantonen of auditgegevens 

weerleggen? 

 Tijdsverspilling? Daalt het productiviteitsniveau van uw personeel tijdens 

een IT-uitval, onderbreking of storing?  

U bent afhankelijk van uw IT-netwerk.  Maar u wilt niet dagelijks meer tijd besteden aan 

het oplossen van IT-problemen dan aan het runnen van uw bedrijf.  De verloren tijd 

veroorzaakt door een defecte harde schijf of het verwijderen van een computervirus kan 

al gauw oplopen tot een hele werkdag. Ons IT-ondersteuningsprogramma ontwikkeld op 

basis van onze EasyIT diensten en service abonnementen, biedt u het volgende : 

 Een veilige en beschermde computeromgeving: We kunnen ervoor zorgen dat 

veiligheids—en antivirusupdates op uw pc zijn geïnstalleerd. Door te voorkomen dat 

malware uw netwerk bereikt, beperkt u het risico dat uw netwerk in gevaar komt. 

 Bedrijfscontinuïteit: Backup-updiensten bieden u gemoedsrust, wetende dat alle bel-

angrijke bedrijfs - en klantgegevens snel kunnen worden hersteld. 

 U kunt zich concentreren op uw bedrijf: We kunnen functioneren als uw netwerk-

watchdog, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijfskernactiviteiten in plaats van 

netwerk of netwerkgerelateerde problemen te beheren. 

 Minder noodoproepen en netwerkproblemen: Met onze diensten zult u een dras-

tische vermindering van het aantal nood- en netwerkincidenten waarnemen die uw 

bedrijfsvoering negatief kunnen beïnvloeden. 

Waarom netwerkbeheer? Wat zijn de voordelen? 


