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In plaats van te investeren in ultramoderne apparatuur of software om nieuwe projecten uit te 

voeren of bestaande projecten te repareren, en zich zorgen te maken over het onderhoud en de 

updates, kies je voor outsourcing. Onze specialisten zullen het goedkoper, sneller en veiliger voor 

je maken!

Outsourcing - investeren in de toekomst van uw bedrijf�
� Verbeter de veiligheid van uw producten en gegevens door te investeren in 

de nieuwste technologieën en steun van een ervaren tea£

� Bescherm het bedrijf tegen mogelijke downtime of aanvallen door 

onregelmatigheden te elimineren voordat de problemen zich voordoe�

� Overweeg te migreren naar de cloud, waar je alleen gebruik maakt van de 

middelen die je op dat moment nodig hebt en verhoog deze naar gelang de 

huidige eisen

Bespaar op middelen�
� Huur IT-specialisten in voor een specifiek project in plaats van ze 

permanent in te huren, en gebruik de bespaarde middelen om het bedrijf te 

laten groeie�

� Controleer of je geen verouderde technologieën gebruikt die duur, moeilijk 

te onderhouden of niet efficiënt genoeg zijn, wat betekent dat ze meer 

apparatuur middelen opslokke�

� Analyseer of je licentiecontracten winstgevend zijn voor technologieën die 

vandaag beschikbaar zijn

Tijdbesparend�
� Bespaar de tijd die je kwijt bent aan het introduceren van nieuwe 

technologieën die nodig zijn voor nieuwe projecten bij je medewerkers (de 

specialisten doen dat voor je!�

� Delegeer de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke en dagelijkse 

controle van het werk van het projectteam aan een Project Manager die de 

status van de taken zal rapporteren en de planning van het werk 

voortdurend zal controlere�

� Investeer in waardevolle informatie-uitwisseling (knowhow) in het team 

dankzij het dagelijkse contact met specialisten

Ontdek wat jouw bedrijf kan besparen dankzij outsourcing

Outsourcing is een zeer trendy woord in de IT-industrie, en de populariteit ervan groeit met het 

aantal potentiële besparingen die ermee gepaard gaan. Echter, voordat je besluit om delen van je 

taken of projecten over te dragen aan een externe tech partner, kijk dan hoe je dit het meest 

efficiënt kunt doen:
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