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SPECIALIST IN
DEVICE LIFECYCLE
MANAGEMENT

“flexibiliteit
Ik zit al meer dan

20 jaar in het vak, maar een

dergelijke mate van

”

ben ik nog niet eerder
tegengekomen

LEX DE GROOT,
TECHNISCH PROJECTLEIDER
PARNASSIA GROEP
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INTRODUCTIE
Wie ambities heeft op het gebied van circulaire IT
komt al snel IT-dienstverlener NEG-ITSolutions tegen.
Niet zo vreemd, want de IT-dienstverlener uit
Nieuwegein bij Utrecht optimaliseert al sinds 1993
de levenscyclus van eindgebruikershardware.
Directeur Gerard Aldus blikt terug én kijkt vooruit.

NEG-ITSolutions is al sinds 1993 actief op de Nederlandse IT-markt.
In deze periode zag Gerard de IT-wereld groeien naar een meer duurzame

“De cirkel wordt steeds ronder”

visie op hardware. Een transitie waarin hij met NEG-ITSolutions een
voortrekkersrol speelt “Aan het doosje zelf is niet veel veranderd, maar alles

GERARD ALDUS, CEO

eromheen ziet er anders uit,” vertelt hij. “Denk alleen al aan de bescherming
van bedrijfsgegevens. Dat is echt een kritiek punt geworden bij het
vervangen van apparatuur. Maar het is slechts een van de vele factoren die
het complete proces eromheen complexer en uitdagender maken.”
En juist dat complete proces is waarmee NEG-ITSolutions zich onderscheidt.
Waar veel andere partijen constructies opzetten met onderaannemers
heeft NEG juist alles in eigen huis. Een goed voorbeeld daarvan is de eigen
Device as a Service oplossing: DaaS360.

Laat de
IT-afdeling doen waar
zij goed in zijn.
Een ander punt waarop NEG-ITSolutions zich onderscheidt is het
automatiseren van processen die bij de inzet en afvoer van devices horen.
Gerard: “Wist je dat de vervanging van een werkplek al snel zeven tot tien
uur duurt? Dat is een hele werkdag! We hebben het dan over zaken als
het uitzoeken en bestellen van nieuwe apparatuur, de afstemming met de
medewerker, de bijbehorende administratie, etc. Je kunt je voorstellen wat
voor impact dat op de bedrijfsvoering heeft, helemaal bij projecten met
honderden of soms wel duizenden werkplekken.”
Al die taken heeft NEG-ITSolutions verwerkt in een volledig geautomatiseerd
proces met eigen tooling, waardoor de klant er simpelweg geen omkijken
meer naar heeft. Bovendien is het ook prettig voor de medewerkers zelf, die
zo meer invloed hebben op het proces. En minstens zo belangrijk:
de IT-afdeling wordt hier niet meer mee belast.
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EINDGEBRUIKERS-DEVICES
pc’s - laptops - tablets - smartphones accessoires

IT krijgt geen eindgebruikers-hardware meer in handen
“Het gebeurt nog regelmatig dat een IT-afdeling honderden mailtjes
rondstuurt voor het vervangen van hardware,” zegt Gerard.
“Die krijgen honderden mailtjes terug die ze allemaal moeten
beantwoorden. En dan hebben we het nog niet eens over de tijd die
ze kwijt zijn aan het plaatsen van de nieuwe, het afvoeren van de oude
apparatuur en het up-to-date brengen van de CMDB.”
“Daar is zo’n afdeling natuurlijk helemaal niet voor bedoeld, die moet
je niet met dozen laten sjouwen. Laat die mensen doen waar ze goed
in zijn. Daar profiteer je uiteindelijk ook weer van, nog naast de tijd en
kosten die je bespaart.”

Over NEG-ITSolutions
Al sinds 1993 levert en implementeert
NEG-ITSolutions hard- en software
van A-merken zoals HP, Microsoft en
Apple.
NEG richt zich op de complete
lifecycle van uw devices en biedt
kostenbesparende IT-oplossingen
en IT-diensten voor het leveren,
plaatsen, afvoeren en veilig

Circulaire IT biedt meerwaarde
En zo wordt de cirkel steeds ronder. Dat geldt niet alleen voor de

verwerken van uw IT-apparatuur.

diensten van NEG-ITSolutions, maar vooral ook voor de bedrijven die
ze helpen. Zodat zij meer waarde uit hun IT halen en zich nóg beter
kunnen focussen op hun core business.

Wij zorgen dat uw organisatie kan excelleren
Tevreden eindgebruikers die

Uw IT-afdeling kan zich focussen

Uw organisatie krijgt aantoonbare,

uitmuntende prestaties leveren,

op strategische zaken die de

voorspelbare en lagere kosten

hun devices werken perfect en

core-business echt vooruit helpen.

voor devicebeheer, een hogere

zijn afgestemd op hun taak en

Zij houdt de regie en heeft continu

efficiency en kan veel sneller

behoefte.

inzicht in de status en voortgang.

reageren op veranderingen in de
markt. De AVG richtlijnen t.a.v.
data-privacy zijn in het betreffende
proces gewaarborgd.
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ONS TEAM
Ons team bestaat uit
enthousiaste, ervaren en
deskundige professionals
die gepassioneerd en

Met hun kennis en jarenlange ervaring van IT-processen, projectmanagement, ITIL en Service management, is het team van NEG-ITSolutions
in staat om snel efficiënte en kostenbesparende oplossingen te bieden voor
een breed scala van device lifecycle management processen.

toegewijd zijn aan onze

Onze certificeringen gecombineerd met onze uitstekende reputatie,

klanten.

betekent dat wij onze klanten de best mogelijke service kunnen bieden,
terwijl we ons altijd aan de hoogste kwaliteitsniveaus houden.

Onze experts:
• Change managers
• Project managers
• Service delivery managers
• Floorwalkers
• On-site support medewerkers

Maatschappelijk
Verantwoordelijk
Ondernemen

GERARD ALDUS

LEENDERT VAN
HOUWELINGEN

JAN-DIRK KRISPIJN

Creatieve ondernemer,
altijd op zoek naar
interessante uitdagingen.
Op alle vlakken gaat
hij voor duurzame
samenwerkingen.

Gesprekspartner van
bestuurders en senior
management op gebied
van IT vraagstukken.

Adviseert en begeleidt
klanten naar een betere
afstemming tussen de IT
en de business.

Dat vinden wij bij NEG-ITSolutions echt heel belangrijk. Via haar Stichting
ITdonations, support voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
milieu verantwoord handelen en circulair ondernemen draagt
NEG-ITSolutions enthousiast en actief bij aan mens, milieu en maatschappij.
Een betere wereld begint bij onszelf!

NEG’S WAPENFEITEN
1993
Sinds 1993 is NEG-ITSolutions dé
specialist in circulaire en logistieke
oplossingen voor eindgebruikershardware.
68
Meer dan 68 beursgenoteerde
organisaties vertrouwen de zorg voor
hun eindgebruikers-devices aan NEG
toe.

1 TEAM
Meer dan 90 specialisten werken als 1
team aan uw project.

600.000
Per jaar verwerkt NEG zo’n 600.000
IT-assets. Veilig én milieu verantwoord.

40.000
NEG vervangt/migreert per jaar zo’n
40.000 werkplekken!

CIRCULAIRE INZET
Oude IT-apparatuur wordt zoveel
mogelijk opnieuw ingezet. Als het echt
niet anders kan wordt het verwerkt
tot zoveel als mogelijk herbruikbare
grondstoffen.

+ 40 MILJOEN
Met een omzet van meer dan 40
miljoen is NEG een serieuze speler.
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WIJ MAKEN IT VOOR IEDEREEN EENVOUDIG
Wij maken IT voor iedereen eenvoudig
U heeft niet altijd tijd of expertise voor routinematige
IT-zaken, zoals het implementeren en beheren van
werkplek hardware, het installeren van images, of
ondersteunen van uw eindgebruikers. Bovenal wilt u
tevreden eindgebruikers, die kunnen vertrouwen op
hun werkplek apparatuur om hun taken veilig, overal
en ongehinderd uit te voeren.
Met de IT-oplossingen van NEG-ITSolutions haalt u
alle kennis in huis om uw eindgebruikers maximaal te
ondersteunen en uw IT-afdeling te ontlasten.
Zo krijgt uw IT-afdeling weer alle ruimte voor de
strategische IT-projecten.

ONS PORTFOLIO
DaaS360

1.

3.

Leveren, plaatsen, pre-configureren, ware-

oplossing voor de gehele lifecycle van al uw eind-

housing en 100% veilig afvoeren en verwerken

gebruikers-devices, voor een vaste prijs per device
per maand. Inclusief alle services! Van inventarisatie
en advies tot levering, implementatie, break-fix en
verantwoorde afvoer. DaaS360 neemt u zelfs de
administratie en grotendeels de communicatie
met uw eindgebruikers uit handen.

Device Deployment Services

2.

De Device Deployment Services van NEG bieden

een praktische oplossing voor snelle en efficiënte
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Logistieke IT-diensten

DaaS360 van NEG-ITSolutions is een unieke totaal

4.

van eindgebruikers-devices. U heeft er geen

enkele omkijken meer naar!

IT-Asset Disposal

Veilige en efficiënte verwijdering van overtollige
hardware. Vaak met nog een aantrekkelijke

restwaarde. Inclusief dataverwijdering met

certificaat.

5.

Levering A-merk devices

inzet van devices. NEG levert de devices bedrijfsklaar,

Snel en voordelig de allernieuwste zakelijke

op het juiste tijdstip, gewenste locatie en bij de juiste

hardware van HP, Apple en Microsoft Surface in

gebruiker.

huis. Desktops, laptops, tablets, smartphones en
accessoires. Ook refurbished.

DAAS 360

De meest complete ontzorging
van al uw
eindgebruikers-devices

• VOLLEDIGE ONTZORGING • VASTE PRIJS PER MAAND • HOGE EINDGEBRUIKERSTEVREDENHEID
• MINDER WERKDRUK IT-AFDELING
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KWALITEIT, MILIEU EN VEILIGHEID
STAAN VOOROP

ISO

Company with management system certified by
ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteits-

WEEELABEX, een initiatief van

managementsystemen. We zeggen wat we doen,

Europese inzamelsystemen, die zijn

we doen wat we zeggen.

verenigd in het WEEE Forum. Legt
het minimale kwaliteitsniveau vast

Met behulp van het milieuzorg-systeem volgens de

voor inzameling, opslag, transport,

ISO 14001-norm worden de milieurisico’s van de

recycling en hergebruik van e-waste.

bedrijfsvoering beheerst en waar mogelijk verminderd.
ISO 27001, standaard voor procesgerichte aanpak voor
het opzetten, implementeren, beheren, monitoren,

NIWO vergunning, vereist bij het

evalueren, onderhouden en verbeteren van het

beroepsmatig vervoeren- inzamelen-

managementsysteem voor informatiebeveiliging.

handelen, en bemiddelen van
gebruikte IT-apparatuur.

ONZE KLANTEN
Onze klanten zijn o.a. terug
te vinden in de zakelijke
dienstverlening, handel- en
productie, overheid en zorg.
Vooral middelgrote en grote
bedrijven profiteren van de
specialistische dienstverlening
van NEG. Ook System Integrators
en hardwarefabrikanten maken
gebruik van de Deployment
Services van NEG. Een no-nonse én
tegelijkertijd zorgvuldige aanpak
zorgt er samen met onze unieke
kennis en ervaring voor dat deze
organisaties de zorg voor hun
eindgebruikers-devices al jarenlang met een gerust hart aan
NEG-ITSolutions toevertrouwen.
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DEVICE LIFECYCLE MANAGEMENT
Device Lifecycle Management van

Ons uiterst complete Device Lifecycle Management

NEG-ITSolutions verlaagd de IT-kosten,
vereenvoudigt de aanschaf en inzet van
eindgebruikers-devices én zorgt voor

programma biedt gecentraliseerde inkoop- en logistieke
diensten, waaronder warehousing, pre-configuratie,
deployment, reparatie en disposal-services, gecombineerd
met asset-rapportage en een swap voorraad om ervoor te

Device
Management
een snelle en soepele onboarding
van Lifecyclezorgen
dat defecte devices binnen de overeengekomen
service-levels worden vervangen.

uw werknemers.

1
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PURCHASING

Disposal

5

• Advies en consultancy
• Samenstellen/bewaken hardware
catalogus
• Hardware forecasts
• Bestellen apparatuur
PURCHASING
• Ontvangen apparatuur
• Advies en consultancy

• Samenstellen/bewaken hardware catalogus
• Hardware forecasts
• Bestellen apparatuur
• Ontvangen appparatuur

2. Pre-configuratie

• DOA-check incl. RMA afhandeling
• Uitpakken, apparatuur en accessoires
• Scheiden en milieuverantwoord
Deployment
afvoeren van verpakkingen
• Inventarisatie huidige apparatuur
• Device keuze door gebruikers
• Bevestigen asset-tag/CI-label
• Keuze validatie
• Planning o.b.v. self-service door gebruikers
• Gekozen onderdelen
samenvoegen
• Uitrol op locatie
• Inname- en uitgifte registratie
• Microsoft Intune- / •Autopilot
/ registratie
Gebruikersovereenkomst
• Projectmanagement en Deployment planning
en Delivery
management
Whiteglove / Apple•• ServiceDEP
/
Samsung
On-boarding support
• Rapportage en tevredenheidsmeting
KNOX voorbereiding
• Plaatsen klant specifieke image
• Persona afhankelijke installatie op
turn-key basis
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2

Warehousing

DEVICE
MANAGEMENT

1. PURCHASING

1

Pre-configuratie

Deployment

3. WAREHOUSING

• Her-verpakken
• Beveiligde en verzekerde opslag
• Voorraadbeheer
• Beveiliging / (transport) verzekering
• Transport
naar klantlocatie,
Pre-configuratie
regiokantoor
of bij eindgebruiker thuis
• DOA-check incl. RMA afhandeling
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• Uitpakken, apparatuur en accesoires
• Scheiden en milieuverantwoord afvoeren verpakkingen
• Bevestigen asset-tag/label
• Gekozen onderdelen samenvoegen
• Microsoft Intune-/Autopilot/Apple DEP/Samsung KNOX voorbereiding
• Plaatsen klant specifieke image
• Persona afhankelijke installatie op turn-key basis

4. DEPLOYMENT
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• Inventarisatie huidige apparatuur
• Device keuze door gebruikers
• Keuze validatie
DEVICE MANAGEMENT
• Planning o.b.v. self-service door gebruikers
• In- en uitstroom beheer
• Break-fix
support en/of
• Uitrol op
klant• Garantie-afhandeling
• Swap voorraad
eindgebruikerslocatie
• IT-Kiosk en IT-Locker self-services
• Inname- en uitgifte registratie
• Gebruikersovereenkomst registratie
• Projectmanagement en Deployment
planning
• Service- en Delivery management
• On-boarding support
• Rapportage en tevredenheidsmeting
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3

4

5. DEVICE MANAGEMENT

• In- en uitstroom beheer van devices
• Break-fix support
• Garantie-afhandeling
• Swap voorraad
• IT-Kiosk en IT-Locker self-services
Warehousing
(24*7)
• Her-verpakken
• Beveiligde en verzekerde opslag
• Voorraadbeheer
• Beveiliging / (transport) verzekering
• Transport naar klant, regiokantoor of eindgebruiker

6. Disposal

• Ophalen oude apparatuur
• Verwerking inclusief assetregistratie
• Verwijderen data. Inclusief officieel
Disposal
certificaat
• Ophalen oude apparatuur
• Verwerking
inclusief assetregistratie
• Verwijderen
klantspecifieke
• Verwijderen data. Inclusief officieel certificaat
• Verwijderen klantspecifieke kenmerken
kenmerken
• Value-recovery door her-inzet (opkoop)
• Retourklaar maken voor leasemaatschappij
• Value-recovery
door her-inzet
• Recycling
en datadrager vernietiging
(opkoop)
• Retourklaar maken voor
leasemaatschappij
• Recycling en datadrager vernietiging
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STICHTING IT DONATIONS
Stichting ITdonations is een
initiatief van Gerard Aldus,
directeur/DGA van
NEG-Group. Hij zag in zijn
dagelijkse praktijk dat
steeds meer bedrijven en
organisaties problemen
hadden met het veilig en
verantwoord afvoeren van
afgeschreven IT-apparatuur.

Tegelijkertijd had hij een grote wens om te ondernemen op een manier die
ook waardevol is voor de maatschappij. Dat leidde in 2007 tot de oprichting
van Stichting ITdonations. Inmiddels is via de Stichting al meer dan 3 miljoen
aan donaties gerealiseerd. Doneren of meer informatie? Kijk op: itdonations.nl
Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat het op meerdere vlakken
waarde creëert. Vanzelfsprekend voor het goede doel, dat met een donatie
gesteund wordt. Maar doneren betekent bij ITdonations meer dan alleen een
bijdrage leveren. Bedrijven zijn er ook van verzekerd dat hun apparatuur op
een 100% veilige en duurzame manier wordt afgevoerd.
MVO makkelijker maken
Stichting ITdonations maakt het bedrijven en organisaties zo ook makkelijker
om maatschappelijk verantwoord te handelen. En dat op een manier die de
eigen bedrijfsvoering ook nog eens optimaliseert. Er komt nogal wat kijken
bij het vervangen van grote hoeveelheden hardware binnen een bedrijf.
ITdonations heeft alle expertise in huis om dit op een veilige en efficiënte
manier te faciliteren. Een methode waar zowel het bedrijf als het goede doel
voordeel bij hebben.

Zo werkt doneren:
Wilt u ook uw zakelijke hardware laten afvoeren en de restwaarde
Lidl & Kika
Stichting ITdonations heeft voor Lidl
alle oude hardware opgehaald, de
data veilig verwijderd en voor hen
een mooie opbrengst gerealiseerd.
De cheque t.w.v. € 13.960,- is
uitgereikt aan KiKa.

ANWB &
Stichting ALS
Ca. 1.000 mobiele telefoons van de
ANWB wegenwachten leveren voor
Stichting ALS Nederland een bedrag
van € 5.000,- op.

Neptune
Energy &
Unicef
Neptune schenkt de restwaarde
van zijn IT-apparatuur aan UNICEF.
Neptune gelooft dat elk kind het
recht heeft om op te groeien in een
veilige en inclusieve omgeving.
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doneren aan een goed doel?

1

Even overleggen
U vult het aanmeldingsformulier in en vervolgens nemen zij contact
met u op. Dat kan telefonisch of ze maken een persoonlijke afspraak. Ze
leggen u dan alles uit. Zodra u akkoord geeft gaan ze voor u aan de slag.

2

Ophalen en inladen
Zij spreken met u af wanneer ze de hardware komen ophalen.
Hierna registreren ze zorgvuldig alle assets. Zij verwijderen de data
100% veilig en zorgen voor de verdere verwerking van de apparatuur.

3
4

Alles netjes op papier
Vervolgens krijgt u een uitgebreide rapportage. Daarin staat welke
apparatuur is ingeleverd en welke restwaarde daarbij hoort.
Doneren aan het goede doel
Tot slot regelt ITdonations de uitbetaling aan het goede doel voor u.
Uiteraard krijgt u een bevestiging van ontvangst door het goede doel.

NEG GAAT VERHUIZEN
nieuw SERVICECENTER EN KANTOOR NIEUWEGEIN

9.000
pallet
plaatsen

2.000 m2
kantoorruimte

6.650 m2
magazijnruimte

ISO
gecertificeerd
servicecenter

In het voorjaar van 2021 verhuist
NEG-ITSolutions naar een nieuwe en
zeer ruime locatie in Nieuwegein.
De aanhoudende groei van de organisatie en de
steeds hogere kwaliteitsnorm die NEG zichzelf oplegt
en die haar klanten verlangen, vragen om een nog
efficiënter ingericht en groter servicecenter.
Het nieuwe NEG kantoor en servicecenter worden
ook een uiterst prettige omgeving om samen te
werken en gasten te ontvangen.

NEG is actief op 5 continenten en in 63 landen
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Toe aan een
vrijblijvende
kennismaking?

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

