IT vereenvoudigen
door modernisering
Wat zou u zeggen als u IT kon vereenvoudigen en tegelijkertijd geld
kon besparen en uw bedrijf in een positie kon brengen voor groei? Het
kan. En wij kunnen u erbij helpen.
We beginnen met uw zakelijke doelstellingen.
Kleine en middelgrote bedrijven worden vaak gezien als de motor achter de groei van de economie. Nu
de omstandigheden op de markt verbeteren, moeten deze bedrijven goed kijken naar wat er nodig is om
groei te ondersteunen. De gangbare “ingrediënten voor groei” zijn mensen, processen en technologie.
Kosteffectieve benadering van groei
Over de afgelopen jaren hebben we veel geleerd
over meer doen met minder middelen, en slimme
methoden om de kosten laag te houden.
Tegelijkertijd hebben veel bedrijven vertrouwd op
verouderende infrastructuren en technologieën
en bevinden zich nu in een positie waarin enkele
besluiten moeten worden genomen ter
ondersteuning van hun zakelijke doelstellingen:
IT vereenvoudigen, geld besparen en het bedrijf
laten groeien.

Melchior ICT en Microsoft geloven
dat u uw technologie op
kosteffectieve wijze kunt verbeteren
om u te helpen uw bedrijf te laten
groeien, en wij hebben een plan om u
te daarmee te helpen.
Moderniseren van IT biedt grote voordelen
Veel deskundigen zijn het ermee eens dat het
belangrijk is voor kleine en middelgrote bedrijven
om over te stappen van oudere technologieën.

De gedachte hierachter is simpel. Oudere
technologieën:
•

kunnen veiligheids- en regulatieve
risico’s inhouden,

•

zijn duurder in onderhoud,

•

bieden niet de benodigde flexibiliteit om
groei te ondersteunen.

Geloof het of niet, maar de eenvoudige stap van
het upgraden van uw verouderde servers en
besturingssystemen kan uw kosten aanzienlijk
verlagen, en daarnaast enkele uiterst interessante
voordelen met zich meebrengen, zoals
virtualisatie.

Hoe het werkt
Microsoft-software maakt het eenvoudiger voor
bedrijven om meer uit hun IT investeringen te
halen.
IT vereenvoudigen
Minder tijd besteden aan de technologie en meer
aan de groei van het bedrijf is een doelstelling
voor de meeste bedrijven.
Windows Server 2012 helpt u daarbij met
verbeterd beheer, verbeterde
gegevensbeveiliging en compliance en door te
dienen als een volledig virtualisatieplatform.

Geld besparen
Geld besparen op IT is belangrijk. Windows
Server 2012 helpt u bij het verlagen van uw ITkosten met betaalbare opslag. Bedrijven kunnen
nu maximaal rendement halen uit hun
investeringen door standaardopslag te
virtualiseren voor nieuwe en bestaande hardware.
Net zo belangrijk als geld besparen is erop
toezien dat geen concessies worden gedaan aan
de prestaties. Windows Server 2012 biedt
continue beschikbaarheid om uw
bedrijfsactiviteiten gaande te houden, en
tegelijkertijd de schaal van uw omgeving af te
stellen op een optimaal niveau voor de huidige
behoeften van uw bedrijf.

Hoe Melchior ICT kan helpen
De volgende stap om meer inzicht te krijgen in
hoe IT-modernisering en virtualisatie uw bedrijf
kan helpen is uw huidige omgeving evalueren:
uw servers, toepassingen en netwerk. Op basis
daarvan kunnen we aanbevelingen geven over
hoe u uw infrastructuur het beste kunt upgraden,
virtualiseren en consolideren.
We kunnen u hierbij helpen, om ervoor te zorgen
dat u en uw team goed zijn voorbereid om uw
volgende groeigolf te ondersteunen.

______________________________________________

Uw bedrijf laten groeien
Het vertalen van uw IT investeringen in
toegevoegde waarde voor uw bedrijf is
doorslaggevend. Windows Server 2012 helpt u de
flexibiliteit van uw bedrijf te vergroten. Met
innovatieve oplossingen die werken met de
technologie die u al in huis heeft is het
eenvoudiger om bestaande bedrijfssystemen te
upgraden zonder de druk van onnodige kosten.
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