rEPorTagE
BEErEPooT auTomaTIsErIng

investeren in it, juist nu!
Wanneer IT voor de ondernemer werkt, zijn medewerkers productiever en de ondernemer hoeft zich geen zorgen te
maken over de IT voorzieningen. Hij kan zich volledig richten op de eigen ‘core business’.
Ronald Boonstra en Jeroen de
Groot, accountmanagers bij
Beerepoot Automatisering ervaren
dat in economisch lastige tijden ondernemers
zoeken naar kostenbesparingen en efficiëntere
werkwijzen. Een uitstekende manier om dit te
bereiken is het effectief inzetten van IT middelen. Beerepoot Automatisering helpt ondernemers bij het maken van de juiste keuzes.

netWerkanalyse

de mogelijkheden en toepasbaarheid van ‘cloud
computing’. Dit maakt bijvoorbeeld flexibel
werken mogelijk: vanaf elke locatie kunt u via
het internet, volledig veilig en middels een
voorspelbaar kostenmodel, bij uw bedrijfsgegevens. Handig en direct winstgevend bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken, wanneer er
geen doorkomen meer aan is in het verkeer.

uitbesteden of niet?

De basis van onze adviezen is een analyse van
de huidige situatie en inrichting van de IT middelen. Ronald: “Door adviezen te baseren op
feiten onderbouwen we investeringen.
Uiteraard bekijken we eerst of er meer rendement valt te halen uit de huidige omgeving. Het
uitgangspunt is altijd de ondernemer te ontzorgen en het rendement van de IT omgeving op
korte en lange termijn te verhogen.”

Er zijn verschillende situaties waarin een eigen
IT medewerker of IT team aantrekkelijk lijkt.
Naast loonkosten komen daar echter zaken als
training, telefoon, laptop/tablet en een auto bij
kijken. En ziekteverzuim of vakantie, hoe wordt
dat opgevangen? Jeroen: “Het voordeel van
Beerepoot Automatisering is dat u niet hoeft te
investeren in training en middelen voor uw medewerker. Bovendien zijn wij nooit ziek of met
vakantie.”

investeren in kostenbesParende
oPlossingen

beerePoot automatisering

Jeroen: “We kijken bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van virtualisatie waarbij we meerdere
fysieke servers samenvoegen op één server. Dat
bespaart beheer-, hardware-, en stroomkosten
en maakt de organisatie minder kwetsbaar voor
falende hardware. Ook gaan we in gesprek over

LEASE: U HET RENDEMENT, WIJ DE IT
Voor veel bedrijven is het gebruikelijk
voertuigen of andere bedrijfsmiddelen te
leasen, waarom zou u dit niet doen voor
IT middelen?
De voordelen:
• U proﬁteert van de laatste technologische ontwikkelen op IT gebied.
• U reduceert het risico van falende verouderde apparatuur.
• U blijft uw concurrenten een stap voor.
• U verhoogt de winstgevendheid en verbetert de liquiditeit van uw onderneming.
• U kunt dankzij een vast maandbedrag
uw IT uitgaven eenvoudig budgetteren.
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