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DE MEEST COMPLETE ONTZORGING 
VAN AL UW EINDGEBRUIKERS-DEVICES

DaaS360 

VASTE PRIJS
PER DEVICE
INCLUSIEF

ALLE SERVICES

MINDER WERKDRUK OP 
DE IT-AFDELING,
MEER TIJD VOOR

PROJECTEN

EENVOUDIGE
EN SNELLE 

VERVANGING
VAN DEVICES

HOGERE  
EINDGEBRUIKERS
TEVREDENHEID
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AT YOUR SERVICE:



DaaS

De enorme toename van eindgebruikers-devices brengt voor organisaties serieuze 
uitdagingen met zich mee op het vlak van kosten, beheer en veiligheid.

Met DaaS360 van NEG krijgt u voorspelbare én heldere kosten, u ontlast  
de IT-afdeling terwijl de eindgebruikers-tevredenheid significant omhoog gaat.

Verras uw gebruikers met devices die afgestemd zijn op hun behoefte 
waarbij er keuze is uit pc's, laptops, smartphones en tablets. 

Betaal voor het (zorgeloos) gebruik, niet voor het bezit van eindgebruikers-devices!

EEN UITDAGING
EINDGEBRUIKERS-DEVICES ZIJN ALTIJD
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GARANDEREN VAN BETROUWBARE  
EN VEILIGE IT-OMGEVING

BEHEREN VAN GROEIENDE 
MIX & AANTALLEN DEVICES 

MANAGEN VERVANGINGSCYCLUS 
VERSCHILLENDE DEVICES

IT RESOURCES BESCHIKBAARHEID 
OM DEVICES TE MANAGEN

MANAGEN VAN KOSTENTOENAME 
VAN AANSCHAF NIEUWE DEVICES

ENIGZINS UITDAGEND ZEER UITDAGEND

WAT ZIET U ALS DE GROOTSTE UITDAGING
VAN EINDGEBRUIKERS-DEVICES?

VEILIGHEID, BEHEER VAN GROEIENDE MIX & AANTALLEN DEVICES EN MANAGEN VAN
VERVANGINGSCYCLUS ZIJN DE TOP UITDAGINGEN BIJ EINDGEBRUIKERS-DEVICES.



 

 

WAAROM DAAS360?

DaaS

...

U WORDT VOLLEDIG 

ONTZORGT
VASTE PRIJS

PER MAAND 

OTIMALE GEBRUIKERS

TEVREDENHEID
MINDER WERKDRUK

IT-AFDELING

WAAROM KIEZEN VOOR 
DEVICE AS A SERVICE?

DaaS360 is een unieke totaal oplossing 
voor de gehele lifecycle van al uw 
eindgebruikers-devices. Van inventarisatie 
en advies tot levering, installatie, break-fix en 
verantwoorde afvoer.  DaaS360 neemt u ook 
alle administratie en communicatie met uw 
eindgebruikers uit handen.

Met DaaS360 heeft u voorspelbare en heldere 
kosten. U betaald een vaste prijs per device 
per maand, inclusief alle services. Zo weet u 
precies waar u aan toe bent. Iedere maand 
weer.
Bovendien krijgt u bij ons ook nog een hoge 
restwaarde voor uw huidige devices.  

Tevredenheid staat bij ons voorop. Zowel van 
uw organisatie als van uw eindgebruikers.
Samen met onze service-managers zorgen 
wij daarvoor!

De volledige ontzorging met DaaS360 
geeft minder werkdruk voor de IT-afdeling, 
waardoor zij toekomen aan hun strategische 
projecten.

De bedoeling van IT is om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.  

En zeker niet om u hoofdbrekens te bezorgen. 

 

DaaS360 is een unieke en zeer efficiënte service voor de levering van 

eindgebruikers-devices. Alle bijkomende zaken zoals procurement, 

plaatsing, registratie, break-fix, administratie en afvoer zijn geregeld.

NEEM 
CONTACT 

OP >>
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WAT ZIET U ALS DE GROOTSTE VOORDELEN
VAN HET UITBESTEDEN VAN UW DEVICE LIFECYCLE BEHEER?

VOORDELEN DAAS360:



DaaS

DAAS360

DaaS

DE MEEST COMPLETE ONTZORGING VOOR AL UW EINDGEBRUIKERS-DEVICES!
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DAAS360 ONDERDELEN:

TOTALE ONDERSTEUNING VAN AL UW EINDGEBRUIKERS-DEVICES
(DESKTOP, LAPTOP, TABLET, SMARTPHONE, THIN CLIENT)

3. INVENTARISATIE 4. PRODUCT KEUZE

Iedere gebruiker wordt verzocht online een 
kort en helder proces te doorlopen waarmee 
nauwkeurig wordt geïnventariseerd wie 
welke hardware in gebruik heeft. 

Ook locatiegegevens zoals vestigingsplaats, 
afdeling of kamernummer kunnen worden 
geinventariseerd

Na een automatische uitnodiging kiest uw 
gebruiker in het klantportaal zijn nieuwe 
device(s) uit het door u samengestelde 
voorkeurs-assortiment.

Optioneel bevestigt de gebruiker welke 
devices hij weer inlevert.

5. PRE-CONFIGURATIE 6. PLANNING 

Alle voorbereidende taken zoals, uitpakken, 
 tagging, CMDB registratie, plaatsen van 
juiste (software) images, uitbreidingen en 
accessoires nemen wij u uit handen. 

De apparatuur is klaar voor gebruik zodra uw 
gebruikers deze in handen krijgen.

Uw gebruiker ontvangt een geautomatiseerde 
uitnodiging voor het online maken van een 
afspraak voor het vervangen of uitbreiden 
van zijn device(s).

De eindgebruiker heeft zelf volledig de regie 
over zijn afspraak.

1 ADVIES & 
CONSULTANCY

2. KLANTPORTAAL

Creëer samen met onze specialisten de 
ideale digitale werkplek voor uw gebruikers.  
 Het beste resultaat voor de laagste kosten.

- Stel uw voorkeurs-assortiment van devices 
samen
- Welke impact heeft de restwaarde van uw 
huidige en gekochte devices op de uiteindelijke 
kosten?

Het proces van aanvragen, fiatteren, bestellen 
en registreren van eindgebruikers-devices is 
volledig geautomatiseerd. Geen overbodige, 
handmatige en foutgevoelige handelingen 
meer.

NEEM 
CONTACT 

OP >>
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“IK ZIT AL MEER DAN 20 
JAAR IN HET VAK,
MAAR EEN DERGELIJKE 
MATE VAN FLEXIBILITEIT 
BEN IK NOG NIET EERDER 
TEGENGEKOMEN”.

LEX DE GROOT, 
TECHNISCH PROJECTLEIDER
PARNASSIA GROEP
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DAAS360 ONDERDELEN:

TOTALE ONDERSTEUNING VAN AL UW EINDGEBRUIKERS-
DEVICES (DESKTOP, LAPTOP, TABLET, SMARTPHONE, THIN CLIENT)

8. BREAK-FIX 
RAPPORTAGE
EN INZICHT

Reparatie- en vervangingsservice conform
de met u overeengekomen SLA. 
Minimale onderbreking voor uw gebruikers. 
Die kunnen snel weer aan de slag! 

Van elke processtap kunt u online en  
real-time alle informatie raadplegen.

Omdat alle activiteiten digitaal vastgelegd 
zijn weet u altijd exact de status van o.a. hoe 
lang werkzaamheden duren, hoe afspraken 
verlopen en hoe ver een uitrol gevorderd is. 

Alle kosten, restwaarde, planningen, 
pakbonnen, e.d. zijn real-time beschikbaar!

Ook heeft u nauwkeurig inzicht in welke 
devices uitgeleverd en ingenomen zijn. 
Inclusief, serienummers en gebruikers-
overeenkomsten.

GEBRUIKERS 
TEVREDENHEIDMETING

Om de ervaring en kwaliteit van de 
 dienstverlening te meten worden met 
hulp van PLUTO doorlopend  gebruikers-
tevredenheidmetingen gedaan.
De feedback die hier uit komt wordt gebruikt 
om de dienst verlening aan uw gebruikers 
verder te optimaliseren.

7. IMPLEMENTATIE

9. GESTRUCTUREERDE 
AFVOER OUDE DEVICES

De gebruiker gaat soepel over naar zijn 
nieuwe werkplek. Hij kan direct aan de slag!

Aflever en retourname en gebruikers-
 overeenkomsten worden direct geregistreerd. 
Uw data op oude devices wordt 100% veilig 
verwijderd.

Uw oude devices worden direct veilig en 
(millieu)verantwoord door ons afgevoerd. 
De restwaarde wordt met u verrekend en is 
direct inzichtelijk via uw klantportaal. 
U heeft er geen omkijken meer naar.
De officiële verwijderingscertifaten komen 
automatisch in  uw klantportaal.

Wij ondersteunen uw gebruikers gedurende de implementatie  
met op maat gemaakte instructie-video's en startkaarten. 

Nog een extra service om uw project tot een succes te maken!
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#1

#2
#3

#4

#5#6

DE FINANCIËLE VOORDELEN
VAN DAAS360

TRANSPARANTE &
VOORSPELBARE KOSTEN

GEEN UP-FRONT
INVESTERINGEN

GEGARANDEERDE HOGE
RESTWAARDE HUIDIGE DEVICES

LAGERE KOSTEN
VOOR IMPLEMENTATIE

LAGERE KOSTEN
VOOR HET BEHEER

Bij DaaS360 consumeert u de technologie  die u nodig heeft. 
Niet alleen de devices, maar ook alle services. 

Door zowel de devices en diensten te leveren voor een vast maandbedrag, 
zorgt DaaS360 ervoor dat uw cashflow en bestedingsruimte 

transparant en voorspelbaar zijn.
 

Dit geeft u de flexibiliteit om uw kapitaal 
voor andere investeringen in te zetten.

BETAAL VOOR HET GEBRUIK,
NIET VOOR HET BEZIT
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Het lijkt zo vanzelfsprekend.
Wij maken er een sport van  om 
onze afspraken met u volledig 
na te komen. 

Op ons kunt u bouwen!

Wat wij ook doen, kwaliteit 
staat bij ons  voorop.  

Pas als  u en uw eindgebruikers 
tevreden zijn is het project 
geslaagd!

Door onze gestroomlijnde 
processen, PLUTO en Service 
Delivery Manager verloopt 
DaaS360 op rolletjes. U heeft 
er geen omkijken meer naar!

AFSPRAAK
IS AFSPRAAK

GEEN COMPROMIS  
IN KWALITEIT

WIJ MAKEN IT EENVOUDIG

Tevreden eindgebruikers die uitmuntende prestaties leveren,  

hun devices werken perfect en zijn afgestemd op hun behoefte. 

Uw IT-afdeling hoeft zich geen zorgen te maken en heeft een lagere 

werkdruk. Zij kunnen zich nu focussen op strategische zaken die uw  

core-business echt vooruit helpen.

DAT IS WAAR NEG-ITSOLUTIONS VOOR STAAT:

EXCELLEREN
ZORGEN DAT UW ORGANISATIE KAN

WAAROM NEG-ITSOLUTIONS?
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Zowel beursgenoteerde 
bedrijven als het MKB 
vertrouwen ons hun zorg over 
hun IT  Lifecycle Management 
toe.

Jaarlijks doen wij meer dan 
600.000 Asset verwijderingen.  
IT Lifecycle management zit 
ons in het bloed. 

Voor NEG-ITSolutions is 
het dagelijks werk. Laat het 
Lifecycle Management van 
uw eindgebruikers-devices 

daarom aan ons over.

BEURS GENOTEERDE 
BEDRIJVEN

ASSET 
VERWIJDERINGEN

WERKPLEKMIGRATIES 
PER JAAR

61600.00040.000

EEN PAAR 
SIMPELE FEITEN

WAAROM NEG-ITSOLUTIONS?

GEEN ZORG! 
100% VEILIGE  

DATA-VERWIJDERING 
EN AFVOER

PROFESSIONALS 
WERKEN ALS  
1 TEAM AAN  
UW PROJECT

100%

WE LEVEREN ONZE 
DIENSTEN NU AL 

OP 3
CONTINENTEN

3

SINDS 1993, 
IT LIFECYCLE 

MANAGEMENT VAN 
EINDGEBRUIKERS 

-DEVICES

1993+65

NEG-ITSOLUTIONS IN GETALLEN:
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MEER WETEN
OVER DAAS360?

030-69 30 466

Maak nu een afspraak:

 � gratis en deskundig advies
 � geheel vrijblijvend
 � eyeopener voor iedere organisatie

 


