
SPECIALIST IN DEVICE LIFECYCLE MANAGEMENT

Thuis snel aan de slag met het
home-office pack van neg

home-office pack
Nieuwe laptops,

thuis of op kantoor,
gebruiks- én IT-klaar

opgeleverd!
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DELIVERY PACK

HOME OFFICE PACK

HOME OFFICE PACK PLUS

RETOUR PACK

Hybride werken (zowel thuis als op kantoor werken) is voor veel werknemers 
steeds meer de dagelijkse praktijk geworden. Een moderne en betrouwbare 
laptop/IT-werkplek met de juiste accessoires is voor hen essentieel om hun 
werk zowel thuis áls op kantoor goed en veilig uit te kunnen voeren.

Met het Home-Offi ce Pack van NEG worden nieuwe zakelijke laptops en 
accessoires thuis óf op kantoor gebruiks én IT-klaar opgeleverd.

Continuïteit en super-effi ciënt.
Met het Home-Offi ce Pack van NEG bied
je jouw gebruikers continuïteit in snel 
veranderende werk-omstandigheden. 
Tegelijkertijd houdt je als IT-afdeling de
handen vrij voor essentiële zaken!

Gebruiksklaar én IT-klaar afl everen
Een zakelijke laptop met de juiste accessoires 
veilig, gebruiks- én IT-klaar afl everen bij eind-
gebruikers thuis óf op kantoor vraagt om een 
professionele en doordachte aanpak.

Home-Offi ce Pack, meer dan 27 jaar ervaring!
Deze aanpak heeft NEG, met meer dan 27 jaar
ervaring, verwerkt in een volledig geauto-
matiseerd proces, waardoor de IT-afdeling er 
bijna geen omkijken meer naar heeft.
De gebruikers kiezen zelf het tijdstip, dag én 
locatie van afl everen die hen het beste uitkomt. 
Zelfs de communicatie over device keuze, 
afl evermoment en locatie wordt door NEG 
verzorgd.

De IT-afdeling wordt hierdoor minimaal belast. 
Wel blijft de IT-afdeling via het Dashboard 
in controle. Zo krijgen zij weer tijd vrij voor 
strategische zaken omdat aan werkelijk alles
is gedacht!

Uitpakken en direct aan de slag

PURCHASING
■ Advies
■ Bestellen en ontvangen apparatuur 

WAREHOUSING
■ Beveiligde en verzekerde opslag 
■ Voorraadbeheer

DELIVERY
■ Inlezen verzendadressen
■  Verzending naar eindgebruiker 

thuis, klantlocatie of regiokantoor
■ Track & Trace informatie
■ Rapportage
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RETOURNEREN
■  Retourzending oude device

(incl. retourlabel & retourbox)
■ Retourname registratie

DATAVERWIJDERING - ASSET RECOVERY
■ Verwerking inclusief asset-registratie 
■ Verwijderen data. Inclusief certifi caat
■ Verwijderen klantspecifi eke kenmerken
■ Data quarantaine (2 weken)
■ Verzamelen apparatuur en tijdelijke opslag

PRE-CONFIGURATIE
■ Uitpakken apparatuur en accessoires
■  Scheiden/milieuverantwoord afvoeren

verpakkingen 
■ Bevestigen asset-tag/CI-label 
■ Gekozen onderdelen samenvoegen
■  Registreren in Microsoft Intune-/

Autopilot/Whiteglove/Apple DEP/
Samsung KNOX

■ Herverpakken/verzend klaarmaken
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PURCHASING
■ Samenstellen catalogus/persona’s

PRE-CONFIGURATIE
■ DOA Check
■ Plaatsen persona/klant specifi eke image

DEPLOYMENT
■  Confi guratie keuze (o.b.v. persona’s) door

gebruiker via online self-service portaal 
■  Afl everplanning door gebruiker via online

self-service portaal
■ Uitgifte registratie
■ Gebruikersovereenkomst registratie
■ Dashboard en voortgang (realtime)
■ Output voor CMDB

■ Rapportage
■ Value Recovery, opkoop oude devices
■ Retourlevering leasemaatschappij
■ Retourlevering batch aan klantorganisatie
■ Inspectie en gereedmaken voor her-inzet

Maatwerk in
Home-Offi ce Pack!

Voor elke situatie 
het juiste pack



• Her-verpakken
• Beveiligde en verzekerde opslag
• Voorraadbeheer
• Beveiliging / (transport) verzekering
• Transport naar klant, regiokantoor of eindgebruiker

• Inventarisatie huidige apparatuur
• Device keuze door gebruikers 
• Keuze validatie
• Planning o.b.v. self-service door gebruikers
• Uitrol op locatie
• Inname- en uitgifte registratie
• Gebruikersovereenkomst registratie
• Projectmanagement en Deployment planning
• Service- en Delivery management
• On-boarding support
• Rapportage en tevredenheidsmeting
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VOORDELEN HOME-OFFICE PACK

■ Gebruiksklare oplevering, direct aan de slag

■ Gebruiker plant zelf tijdstip, dag en locatie

■ Minimale inzet IT-afdeling

■ Realtime inzicht en rapportage

■ Administratieve proces inbegrepen

■ Dataverwijdering en retourzending optioneel

Bel 030-693 04 66
of kijk op neg-itsolutions.nl

1. Advies
We starten met een helder advies en stellen samen
de hardware catalogus op (vaak op basis van persona’s).

2. Kiezen van nieuwe laptop en accessoires
Via ons online self-service portaal kiezen de
gebruikers zelf hun nieuwe device(s) en accessoires.
De werkgever kan bepalen (o.b.v. persona’s) uit welke
modellen laptops en accessoires gebruikers kunnen
kiezen. Vervolgens wordt ná een goedkeuring de
apparatuur besteld.

3. Warehousing
Alle apparatuur wordt beveiligd (klasse-4!) en verzekerd
opgeslagen in ons centraal gelegen warehouse.
Wij zorgen voor het voorraadbeheer inclusief de
uitgifte-registratie.

4. Pre-confi guratie
Alle bestelde apparatuur wordt in ons servicecenter 
uitgepakt en verpakkingen worden milieu-
verantwoord afgevoerd. Gekozen onderdelen
worden samengevoegd. Asset-tags/CI-labels worden
bevestigd en het juiste software image wordt geplaatst.
Desgewenst wordt Microsoft Intune/Autopilot/
WhiteGlove/Apple DEP/Samsung Knox gekoppeld
aan de juiste medewerker.

5. Deployment/Verzending
Op het afgesproken tijdstip verzenden wij in een
speciale laptopverpakking het device en accessoires
naar de door de gebruiker gekozen locatie.
Ook de gebruikersovereenkomsten worden door NEG 
digitaal geregeld.

6. Uitpakken en ... aan de slag!
De gebruikers ontvangen de nieuwe laptop gebruiks-
én IT-klaar op de door hen gewenste locatie. Compleet
voorzien van de juiste software-image en asset-tag
zodat ze direct aan de slag kunnen.

7. Retourzending oude apparatuur
Moet er oude apparatuur retour? Met het optionele
Retour Pack stuurt de gebruiker de oude laptop
eenvoudig retour. De retourname registratie wordt
ook digitaal verzorgd.

8. De laatste stap
Als de apparatuur retour moet naar de 
leasemaatschappij regelen wij dat voor je. Is het 
eigendom van jouw organisatie? Dan kunnen wij
deze weer gebruiksklaar maken voor her-inzet óf wij 
geven je er een interessante restwaarde voor terug.
Wij zorgen dat de data veilig verwijderd wordt en 
verwijderen desgewenst uiterlijke kenmerken zoals 
stickers. Zo is er minder kans op datalekken en
confl icten met de AVG richtlijnen.

Home-Offi ce Pack is maatwerk!
Iedere organisatie is uniek en daarom kan het
Home-Offi ce Pack naar wens aangevuld worden
met additionele services zoals o.a.:

■ On-boarding Support/ Starthulp
■ Service- en Delivery Management
■ In- en uitstroombeheer devices
■ Break-fi x afhandeling
■ Swap/Her-inzet voorraad
■ IT-Kiosk en IT-Locker self-services (24*7)

Meer weten over HET HOME-OFFICE PACK?

De 8 stappen van 
Home-Offi ce Pack




