
ICT Werkplekbeheer:
Focus op uptime

DECOM.NL/ICT-WERKPLEKBEHEER

Beheer afgestemd op je bedrijf en gebruikers
ICT Werkplekbeheer is een onderdeel van onze Support & Beheer 

dienstverlening. Je kan bij Decom kiezen uit diverse abonnementen 

en altijd afgestemd op de situatie binnen jouw bedrijf. Hoe? De 

abonnementen zijn modulair opgebouwd en daardoor zeer flexibel..

WIFI NETWERK CHECK

Ongestoord en digitaal veilig werken. Op kantoor, thuis en onderweg. Op een desktop of laptop. Dat 

zijn de uitgangspunten van ons ICT werkplekbeheer. Naar wens gecombineerd met mobiel beheer.

Het start met advies

ALLES OVER DECOM MANAGED WERKPLEK

ICT BEHEER

Vanuit de inventarisatie

weten we wat de huidige 

en gewenste situatie is. 

Daarop baseren we ons

advies voor optimaal

beheer.

Type abonnement

Beheer van eenvoudig 

tot zeer uitgebreid. 

Veelal afhankelijk van de 

complexheid van de ICT-

omgeving en de behoefte 

van de gebruiker.

Uitleg en keuze

We helpen je keuze te 

maken voor public en 

private cloud, opties zoals 

Backup as a Service en 

het inzetten van Microsoft 

Intune.

Complete Beveiliging
Wanneer we de werkplekken in beheer nemen beoordelen we allereerst de 

veiligheid van het netwerk en de verbindingen op gevaar van cyberaanvallen. 

We checken de firewall en virusscanner en vervangen dit eventueel. 

Is mobiel een onderdeel van je ICT-omgeving en nog geen MDM? Ook dat 

pakken we dan op.

Tip!
Wil je helemaal geen omkijken meer hebben naar het beheer van de werkplekken, dan zijn 

Decom Managed Werkplek en Managed Microsoft 365 zeker het overwegen waard.



Je Werkplekbeheer uitbesteden aan Decom?
Het start met een verkennend gesprek!

0316 282557 of info@decom.nl. Check voor meer info: decom.nl/ict-werkplekbeheer

Decom Managed werkplek

Onze partners:

Met Decom Managed werkplek kies je voor gemak. De compleet 

beheerde werkplek is inclusief Microsoft 365 lincenties, antivirus en spamfilter. 

Compleet met remote ondersteuning op basis van een SLA met heldere afspraken.

KPN Microsoft NEXXT F-Secure Fortinet

Waarom een managed werkplek?

   Geen investeringen in dure servers

   Makkelijk en schaalbaar

   Je bestanden overal beschikbaar, op

   Licenties zijn geregeld en up-to-date

   Voorbereid op digitaal veilig werken

   Uitgebreide analyse gebruikers en

   Altijd professionele ondersteuining

Managed Microsoft 365

   Beheer Office 365 Tenant

   Aanmaken, wijzigen, verwijderen

   Aanmaken en beheren van Accounts

   Aanpassen en wijzigen van Accounts

   Wijzigen van software 365 licenties

   Technische ondersteuning 365 software

   Wachtwoordbeheer

   Toegangsbeheer

Optie: printer management
Beheer van (geldeelde) netwerkprinters. We lossen problemen

op in het netwerk of vanaf een smartphone. Denk hierbij aan:

  Het vastlopen van wachtrijen en documenten die de

  Printers die niet meer in het netwerk staan / toegevoegd

  Updaten van verouderde printer software en firmware

Tip!

Met Microsoft 365 Scan Server 

heb je de mogelijkheid om 

direct vanuit je printer een scan 

naar mail te versturen.

welk apparaat dan ook

organisatie

mailboxen

gebruikers niet meer kunnen afdrukken

moeten worden / benaderbaar moeten zijn van buitenaf


