
Multi-Vendor Support
Services van HET IT
Merkonafhankelijk onderhoud en support
van server-, storage- en netwerkapparatuur.

VERDRINKEN IN TE HOGE ONDERHOUDSKOSTEN?

De huidige sooware kan vaak
niet op vernieuwde apparatuur
draaien.

Onnodige beheerskosten
door veel hardware van 
verschillende fabrikanten.

Hogere kosten na aflopen
onderhoudscontract en
garantie bij de fabrikant.

Niet voldoende budget
om te investeren in de 
huidige IT-omgeving.

Er zijn genoeg redenen waarom u niet wil 
of kunt investeren in nieuwe datacenter-
apparatuur. Bij serviceprogramma’s van
fabrikanten wordt vaak geadviseerd de
hardware elke drie tot vijf jaar te vervangen,
ongeacht of dit echt noodzakelijk is.
HaHardware op leeoijd hoeo lang niet altijd 
na afloop van het servicecontract met 
de fabrikant vervangen te worden. 
Meestal is een groot deel van de
infrastructuur nog prima geschikt om 
langer door te gebruiken.

Echter, hoe ouder de apparatuur
hoe hoger de onderhoudskosten.
Bij hardware op leeoijd wordt 
support vanuit een third party
steeds aantrekkelijker. Met de 
Multi-Vendor Support Services 
vvan HET IT bespaart u aanzien-
lijk op uw onderhoudskosten in
vergelijking met aanvullende
serviceprogramma’s van de
fabrikant.



WAAROM ONZE MULTI-VENDOR SUPPORT SERVICES? 

Hardware-fabrikanten hanteren vaak na het vervallen van 
de servicegarantie hogere tarieven voor onderhoud en 
support, waardoor het vervangen van de apparatuur 
ineens een stuk aantrekkelijker lijkt. De fabrikant verkoopt 
immers liever een nieuw product dan verlenging van het 
oude onderhoudscontract. Vaak zijn hier alsnog onnodig 
extra kosten mee gemoeid. Bedrijven zoeken daarom 
steesteeds meer naar alternatieve mogelijkheden om hun 
huidige apparatuur draaiend te houden en ontdekken 
steeds vaker de voordelen van merkonafhankelijke
service organisaties met aantrekkelijke Multi-Vendor 
support services.

Één centraal aanspreekpunt
voor al uw vragen rondom
service en support.

Onderhoud en support
op maat, ongeacht
merk of type systeem

Geen gedwongen
investeringen voor
nieuwe hardware, ook
niet na end-of-support
van uw apparatuur

Op elk gewenst moment
de juiste service, snelle
afhandeling en binnen
4 uur on-site.

Van betrokken Sales en
Consultants tot aan
betrouwbare System
integrators.

Geen gedoe met tal van
leveranciers, maar één
flexibel onderhouds-
contract voor al uw
systemen.

Met de uitgebreide Multi-Vendor Support Services van HET IT betaalt u nooit 
meer dan nodig is en bespaart u aanzienlijk op uw onderhoudskosten voor 

server,- storage- en netwerkapparatuur. Ook voor onderhoud van apparatuur 
dat buiten de serviceprogramma’s van de hardware-fabrikant valt,

bent u bij ons verzekerd van de juiste service. 

Wij vertellen u graag meer over onze diensten. 
Wilt u weten wat HET IT voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met onze afdeling Services.

MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP ONTDEK MEER
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