“Voor zzp’ers en mkb hebben we KantoorOnline
ontwikkeld zodat u overal en altijd veilig kunt
werken”, zegt Mark den Teuling.

Sterknetwerk neemt u a
ICT-zorgen uit handen
Tien jaar geleden zette Mark den Teuling de eerste stappen op het ondernemerspad. In 2012 is Sterknetwerk B.V., die alle mogelijke ICT-zorgen uit handen neemt op het gebied van netwerkbeheer, systeembeheer, werkplekbeheer
en helpdesk, uitgegroeid tot een volwassen bedrijf dat binnen het mkb en middelgrote ondernemingen een sterke positie heeft verworven. Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan. “We willen ook zzp’ers en eenmanszaken laten zien
dat ze heel veel baat hebben bij de nieuwste technologische ontwikkelingen,”
zegt eigenaar Mark den Teuling.
Betrouwbaarheid en degelijkheid, dat
straalt het bedrijf uit. “Daar draait het
binnen de automatisering om”, zegt

eigenaar Mark den Teuling. “Bedrijven
moeten op hun ICT-omgeving kunnen bouwen. Je hebt het nodig, je kunt

er tegenwoordig niet meer buiten.
ICT-oplossingen zijn de spil van een
organisatie. Als het niet goed werkt,
of je raakt data kwijt, dan haal je veel
ellende en extra werk op je hals.”
Onmisbaar
Automatisering is vanwege zijn vele
mogelijkheden een onmisbaar gereedschap geworden voor bedrijven. Het is
ook een achilleshiel: als een probleem
zich aandient, kan dat heel vervelend
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KantoorOnlineXS: ‘Mijn gsm ben ik kwijt, maar mijn contacten gelukkig niet’
Met KantoorOnlineXS zijn uw e-mail, agenda en contactpersonen altijd en overal beschikbaar – ideaal voor eenmanszaken, zzp’ers en het mkb. U kunt uw gsm
kwijtraken, maar niet uw data.
• E-mail, agenda en contacten altijd en overal toegankelijk
• Synchronisatie met uw telefoon en tablet
• Samenwerken met collega’s: e-mail, agenda en contacten
• Geen dataverlies bij calamiteiten
• Ongewenste e-mails zijn voorgoed verleden tijd
KantoorOnlineXL: ‘Ik werk waar en wanneer ik wil’
KantoorOnlineXL is een online werkplek voor het mkb. U kunt op een betrouwbaar systeem werken, waar en wanneer u wilt. Software wordt niet op de computer geïnstalleerd. U hebt dus geen kantoor nodig.
• Geen investering in software en infrastructuur
• Alle gewenste software is up-to-date
• 24/7 wereldwijd toegankelijk
• Altijd een ICT-specialist beschikbaar
• Veilige opslag van data

‘Gebruikers van de ICT-Scanner
maken kans op een iPad’
precies aansluit bij het organisatiebeleid. Daarmee bespaar je niet alleen
kosten, maar het voorkomt ook fouten.
En problemen.”

u alle
n
uitpakken. Problemen moet je zien te
voorkomen. “De werkwijze moet niet
reactief zijn maar proactief. Anticipeer
niet op een probleem, maar zorg
ervoor dat een probleem niet kan ontstaan. Kapsel het probleem in bij de
bron”, zegt Mark. “We brengen expliciet het beleid binnen een organisatie
in beeld. Welke programma’s zijn echt
nodig? Wie mogen ermee werken, wie
juist niet? Binnen dat raamwerk zorgen
we ervoor dat de technische exploitatie

Kosten in de hand houden – altijd
Een ondernemer heeft veel profijt van
een goed ingerichte ICT-omgeving, die
draagt bij aan het welslagen van zijn
bedrijf. “Het brengt kosten met zich
mee, daar schrikt men van. De oorzaak
ligt bij de afgesloten overeenkomst.
Die is vaak gelimiteerd, daardoor zijn
er altijd extra kosten als je de limiet
overschrijdt. Variabele kosten zijn voor
niemand prettig.”
Dat dilemma kent de ondernemer
die zijn netwerk laat beheren door
Sterknetwerk niet. “Bij ons is het mogelijk om een vaste prijs per maand af
te spreken. Daarvoor kun je altijd een
beroep op ons doen. Je hebt geen medewerker nodig die de kosten moet monitoren.” Over die kosten: “Veel ondernemers
hebben daar een verkeerd beeld van. Ze
denken dat ze de hoofdprijs moeten betalen. Niets is minder waar. Binnen een
paar minuten kunnen we dat aantonen.
Bovendien ben je ervan verzekerd dat je
kernwaardes – de beschikbaarheid en
veiligheid rondom ICT binnen je bedrijf
– gewaarborgd zijn.”

ICT-Scanner:

Maak kans op een iPad

Hoe sterk is uw netwerk? De
Sterknetwerk ICT-Scanner
brengt dat snel in beeld. De ICTScanner, die u op de website
van Sterknetwerk vindt of via de
iPad-appstore kunt downloaden
(Sterknetwerk App), onderzoekt de
vier pijlers op ICT-gebied: continuïteit, mogelijkheden, beveiliging en
kosten. Binnen vijf minuten heeft
u inzicht in de sterke en zwakke
kanten van de automatisering binnen uw bedrijf. Gebruikers van de
ICT-Scanner maken kans op een
iPad. De verloting vindt in december plaats.
Sterknetwerk B.V.
St. Lambertusweg 52
Gemonde
(T). 073 – 551 05 65
(I). www.sterknetwerk.nl
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