SMART
WORKSPACE
WAT HOUDT HET IN?

Nog niet eens zo heel lang geleden was kantoor dé plek waar je werkte. De
laatste jaren is het begrip ‘werkplek’ echter een stuk ruimer geworden. Door
technologische vooruitgang kun je in principe overal werken: aan de eettafel
thuis, in de trein of in een hotel in Singapore. Om goed samen te kunnen
werken, hoef je niet meer in elkaars nabijheid te zijn.
Een vereiste om efficiënt op locatie te kunnen werken, is de aanwezigheid
van technische voorzieningen. Daar zorgt de Oaktree Group voor. Te midden
van alle technologische veranderingen is de Oaktree Group de stabiele
partner die vorm geeft aan de workspace binnen uw bedrijf. Wij zorgen dat
toegang tot bestanden en e-mail op elk moment van de dag gegarandeerd is,
en dat de vertrouwde Microsoft Windows- en Office Professional-software
altijd werkt en up-to-date is.

ONZE BELOFTE

We hebben uitgebreide kennis van processen en behoeften binnen het
bedrijfsleven. Daardoor zijn we in staat om, voor een vast bedrag per maand,
een volledige werkplek aan te bieden. De Oaktree Group biedt een complete
werkplek met alle functies en benodigde hard- en software. Altijd snel, upto-date, schaalbaar en inclusief ondersteuning van onze netwerk experts.
Zo zorgen we voor vervanging van uw hardware als deze crasht. U bent in
no-time weer aan het werk! En op concessies aan functionaliteit en kwaliteit
zult u ons daarbij nooit kunnen betrappen.

UW WINST

Kiest u voor Smart Workplace van de Oaktree Group, dan kiest u voor
kwaliteit, volledigheid en flexibiliteit. U geeft aan met welke programma’s
er binnen uw organisatie gewerkt wordt en wij regelen de rest. Alles om
succesvol op locatie kunnen werken, is inbegrepen. U betaalt per werkplek
per maand en maakt gebruik van de beste systemen. Alle administratie
(asset management en life-cycle management) is vanzelfsprekend in onze
handen. Al met al een méér dan slimme keuze.

WE ARE THE CLOUD!

+31 (0)88 7 999 890
info@oaktreegroup.nl
www.oaktreegroup.nl

OVER DE OAKTREE GROUP

De Oaktree Group bestaat uit een groep complementaire ICT-bedrijven,
verspreid over Nederland. Vanuit onze eigen datacenters leveren wij
infrastructuur, op cloud gebaseerde ICT- en Unified Communicationsoplossingen, precies op maat gemaakt voor uw organisatie. Wij werken
vooral voor middelgrote organisaties, maar we sluiten natuurlijk niemand uit.
Zo flexibel zijn we ook wel weer.
Over flexibiliteit gesproken: die faciliteren we ook. Ons doel is ervoor te
zorgen dat uw organisatie optimaal kan communiceren en (net)werken.
Zorgen dat de mensen binnen uw onderneming op ieder moment toegang
hebben tot de data en applicaties die zij nodig hebben. Ongeacht de locatie
waar ze op dat moment zijn en de tijd die de klok aangeeft.

ONZE MANAGED SERVICES

Onze diensten zijn veelal gebaseerd op managed services. De grootste
voordelen daarvan voor u als klant van de Oaktree Group: geen investeringen,
geen onaangename financiële verrassingen, de zekerheid van perfecte,
24/7 service en de garantie van hard- en software die altijd up-to-date en
uitmuntend beveiligd is. En als uw organisatie daar behoefte aan heeft,
fungeren wij zelfs als ICT-manager en leveren we consultancy. U vraagt, wij
draaien. En we denken mee, zelfs als u het niet vraagt.
U kunt onze managed services het beste zien als een ICT-abonnement. Voor
een vast en scherp maandbedrag biedt de Oaktree Group u de zekerheid en
het comfort van het beste dat ICT te bieden heeft. Laat ons al uw ICT-zaken
maar beheren en regelen. Dan kunt u zich richten op de zaken waar u in
uitblinkt. Dat onderneemt een stuk prettiger.
Onze Managed Services:
• 24/7 Support
• Moves & Changes
• Projectmanagement
• Software
• Hardware
• Maintenance
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Monitoring
Testing
Consultancy
Deployment
Development
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