SolutionS
As a Service

Wat is “As a service”?
Een betrouwbare en optimale werking van onze oplossingen is essentieel.
Het is alleen niet altijd mogelijk om in eigen beheer een goede werking te
garanderen. Soms mist simpelweg de capaciteit en de technische kennis.
Of is het lastig om de investering rond te krijgen.
Daarom biedt INTER de mogelijkheid alle oplossingen “As a service”
af te nemen. Je betaalt als klant voor een optimaal gebruik van de
systemen binnen een ruimte. INTER garandeert de juiste werking en
zorgt op wens voor de rest; van onderhoud, beheer of financiering tot
functionele wijzigingen, advies of training van gebruikers. Toekomstige
ontwikkelingen of functiewijziging van een ruimte? Geen probleem, wij
zorgen voor de nodige aanpassingen, uitbreidingen en integraties.
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Onderhoud, service en beheer goed geregeld met “As a service”
Het gebruikersconcept ‘As a Service’ is
opgebouwd uit verschillende bouwstenen.
Richt het
geheel naar wens in met
bouwstenen als financiering, consultancy,
beschikbaarheid en software- en hardware
functionaliteit.
Er
zijn
verschillende
financieringsmogelijkheden zoals aanschaf,
operational lease of een abonnement, dit kan
een vast bedrag zijn, berekend naar werkelijk
verbruik of naar aantal gebruikers. Op deze
manier ontlast je de interne IT-dienst en

breng je de aanschafsinvestering flink terug.
Dit geeft organisaties de ruimte om zich
op het primaire proces te richten. Kosten
voor technisch onderhoud en mankracht
worden bespaard. Risico’s worden afgedekt,
omdat je van te voren weet wat financiële
consequenties zijn. De specifieke wensen,
behoeften en beperkingen bepalen welk “As
a Service” gebruikersconcept passend is bij
jullie situatie.

“As a service” biedt de volgende voordelen:
- Geen hoge investering bij aanschaf
- Een riscio- en kostenbesparende optie
- Altijd beschikbaar en werkend
- Focus je op het primair proces
- Onderhoud, service en beheer goed geregeld
- Uitbreiden en integreren naar wens.
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