INTERNET EN ICT
VERANDEREN SNEL!
Zorg dat uw ICT up-to-date is...en blijft.

www.weservit.nl

INTERNET EN ICT VERANDEREN SNEL!
Denk je als ondernemer dat de ICT binnen je bedrijf goed geregeld is? Vaak is dat namelijk niet
het geval. De ervaring leert dat veel bedrijven niet op de hoogte zijn van de risico’s binnen hun ICT.
Het ontbreken van onder andere periodiek onderhoud, beveiligingsupdates en een dagelijkse
back-up van je e-mail en bestanden kan voor veel problemen zorgen.
Hoe loopt jouw bedrijf het minste risico? Wat zijn voor jouw bedrijf de beste ICT-oplossingen?
Hoe ben je het beste voorbereid op de steeds veranderende toekomst? De gratis Quickscan
van Weservit is dé oplossing om kansen en bedreigingen goed in beeld te brengen.

GRATIS QUICKSCAN BIJ U OP LOCATIE
Met de Quickscan wordt de situatie van je bedrijf in kaart gebracht. De Quickscan bestaat uit
een kennismaking op locatie en een ICT-scan van je organisatie. Geheel vrijblijvend en gratis!
Je ontvangt een adviesrapport over de risico’s en kansen voor de korte en lange termijn.
De Quickscan helpt je de juiste keuzes te maken voor de toekomst.
Minimale risico’s en een efficiënte manier van werken.
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Klaar voor
de toekomst!

WE’RE WESERVIT!
In 2008 begonnen Marc en Raoul met het aanbieden van hostingdiensten. Al snel groeide de
onderneming flink door de uitstekende service en het persoonlijk contact. Steeds vaker benaderen
zowel particulieren als bedrijven Weservit voor ICT-problemen. Ondanks dat de organisatie constant
groeit, blijft één ding altijd hetzelfde: de beste persoonlijke service tegen een eerlijke prijs.

HOSTING DIENSTEN			

CLOUD DIENSTEN

MANAGED HOSTING			AUTOMATISERING

“DE NIEUWE CLOUDOPLOSSING IS FANTASTISCH!”
“Uit inventarisatie vanuit Weservit bleek dat flexibiliteit ons belangrijkste speerpunt was.
Met de nieuwe oplossing kunnen we nu heel eenvoudig de werkplekken op- en afschalen.
Wereldwijd toegang tot onze bestanden, een dagelijkse back-up en financieel voordelig.
Weservit neemt al onze zorgen en problemen weg.”
Maarten van Hoek,
Bedrijfsleider Timmermans Infra

VOORDELEN VAN EEN QUICK-SCAN
De voordelen van de Quickscan zijn duidelijk: deze gratis service verschaft je bedrijf ICT-advies
van een specialist gericht op jouw specifieke situatie. Het adviesrapport geeft je inzicht in de
risico’s die je bedrijf loopt en biedt oplossingen om deze risico’s te beperken. Hiermee bespaar
je niet alleen kosten, maar maak jij je bedrijf ook nog eens helemaal klaar voor de toekomst.

Advies van een specialist		

Inzicht in je huidige risico’s

Klaar voor de toekomst		

Mogelijkheden tot kosten besparen

Vraag je gratis Quickscan aan via info@weservit.nl of bel 073-2032100

MEER INFORMATIE
OF CONTACT
OPNEMEN?

Weservit BV
Rijksweg 55b
5391 LJ Nuland
Nederland
Telefoon:
+31 (0)73-2032100
Calamiteiten:
+31 (0)73-2032105
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E-mail 		
info@weservit.nl
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Website		
www.weservit.nl
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Volg Weservit op social media:

www.weservit.nl
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