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Maak het uzelf gemakkelijk met ARP 

Met de opkomst van software-as-a-service en Cloud oplossingen, is het aantal IT-dienstverleners ook enorm 

toegenomen. Ieder met zijn eigen invalshoek en ieder met zijn eigen specialisatie. Maar hoe behoud je als organisatie 

het overzicht, hoe integreer je nieuwe toepassingen in bestaande omgevingen en hoe zorg je er voor dat je ook 

daadwerkelijk  een onafhankelijk advies krijgt? 

ARP beschikt over een fors kennishuis met specialisten op verschillende disciplines: netwerk- en datacenter, 

mobiliteit, en werkplekken, Managed Print Services en software/Cloud. Iedere discipline heeft een dedicated team 

met specialisten en adviseurs. Mensen met écht verstand van zaken. En ondersteunt door een e-commerce platform 

en logistieke diensten die u van een professioneel partner mag verwachten. En wilt u dat wij ook de volledige 

implementatie voor u uit handen nemen? Wij hebben nauwe samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde 

partners zoals De Ictivity Groep en 4IP, partners waarmee wij al jaren samenwerken en onze handen voor in het vuur 

steken.  

Wij kenmerken ons als een one-stop-adviseur en leverancier. We zijn niet toegespitst op één dienst, maar 

ondersteunen u op  een hele reeks aan vraagstukken. Dat betekent dat wij uw organisatie vanuit verschillende 

oogpunten  bekijken. Wij denken met u mee, veel verder dan alleen dat ene project. Door onze persoonlijke en 

jarenlange relatie met onze klanten, kénnen we onze klanten ook echt.  

Wat wij doen is uitermate professioneel, onafhankelijk maar zeker niet te vergeten mensenwerk; dáár zit onze 

meerwaarde. 

Mobiliteit, gebruiksgemak en altijd up-to-date: Office 365 

Werken wanneer je wilt, waar je wilt en met het device dat je wilt. Bij voorkeur met alle apps en mogelijkheden die je 

uit privé gebruik herkent. Waarom moeten wachten totdat je op kantoor bent om aan een document te werken of 

om een conference call op te zetten? We willen altijd beschikken over onze bestanden vanaf ieder apparaat, effectief 

kunnen samenwerken en vergaderen, maar daarnaast moet alles beheersbaar en veilig blijven. Een enorme uitdaging 

voor ICT management en beheer. 

 

Met ARP krijgt u inzicht in de mogelijkheden tot het verhogen van efficiëntie én tot optimale productiviteit van uw 

medewerkers. Met de juiste toepassing van Office 365 brengt u de inzetbaarheid van iedere werkplek, zowel mobiel 

als vast, binnen uw organisatie in één keer in lijn met de hedendaagse mogelijkheden. 

 

Is mijn organisatie klaar voor Office 365? 

Maar hoe weet u nu of uw organisatie klaar is voor Office 365? U wilt immers maximaal rendement halen uit uw 

investering. Om te beoordelen wat haalbaar is voor uw organisatie, biedt ARP voor een vaste prijs een 

haalbaarheidsscan aan, waarin u zelf kunt aangeven wat voor u belangrijk is: technische-, financiële-, functionele-, of 

werkstijl-gerelateerde haalbaarheid. 

Met de uitkomst van de scan weet u precies waar u aan toe bent, of de business case positief is en zo ja, welke Office 

365 implementatie het beste bij úw organisatie past. U komt van alles te weten, zoals compatibiliteit met legacy 

applicaties, welke Office applicaties wel of niet interessant zijn voor uw organisatie, of er technische show-stoppers 

zijn, en of u een besparing kunt realiseren met de implementatie. Zoveel soorten, zoveel smaken, dus u bepaalt wat u 

belangrijke informatie vindt. Wij doen de rest. 
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Flexibele en schaalbare pakketten; altijd afgestemd op actueel gebruik 

Uw organisatie verandert; is het niet in aantal medewerkers, dan is het wel in het aantal devices of applicaties. 

Kortom: de behoefte van morgen is anders dan die van vandaag. ARP biedt de flexibiliteit die daarbij past. U kunt uw 

Office 365 abonnement per maand op- én afschalen. Nooit meer een licentie teveel dus! 

Wij kijken proactief met u mee. Wij brengen u op de hoogte van het gebruik van uw Office 365 licenties. Als wij zien 

dat er licenties niet gebruikt worden, dan adviseren wij af te schalen. Zo ligt de focus op daadwerkelijk gebruik en 

heeft u geen omkijken meer naar uw licenties. 

 

Office 365: meer dan Word, Powerpoint en Excel 

Office 365 bevat meer dan alleen de traditionele Word, PowerPoint en Excel applicaties. Heeft u er bijvoorbeeld al 

eens gedacht om uw fysieke mailserver te vervangen door Exchange Online? Welke voordelen kan OneDrive of 

SharePoint uw organisatie bieden, bijvoorbeeld om zogenaamde ‘schaduw-IT’ tegen te gaan? Zeker gezien de 

actualiteit van de Meldplicht Datalekken is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar medewerkers die hun privé 

Dropbox account gebruiken om zakelijke data op te slaan. 

Misschien kunt u prima af met de traditionele applicaties, of misschien wenst u meer functionaliteit. Hoe dan ook; 

iedere variant én mix is mogelijk. Wij bespreken het graag met u. 

 

Van A tot Z geregeld óf liever zelf regelen; zegt u het maar! 

De overstap naar Office 365 kan heel eenvoudig of behoorlijk complex zijn. Het kan zijn dat u het hele traject uit 

handen wilt geven, of juist gebruik wilt maken van de aanwezige expertise binnen uw organisatie.  

Onze totaaloplossing biedt volledige ontzorging. Wij analyseren uw organisatie, bijvoorbeeld middels interviews, en 

zorgen voor een gedegen advies. Vervolgens zorgen we dat de juiste licenties klaar staan, waarbij u de keuze krijgt 

tussen maandelijks of jaarlijks betalen. In samenwerking met De Ictivity Groep wordt de implementatie gerealiseerd 

waarin op gestructureerde wijze de migratie wordt uitgevoerd.  

Vervolgens komt de wellicht belangrijkste stap en dat is de ingebruikname en adoptie door de medewerkers. Hier 

gaat u de winst behalen, want hier wordt de productiviteit gemaximaliseerd. Uiteraard kunnen wij ook middels een 

support-overeenkomst zorgen dat uw nieuwe omgeving netjes onderhouden wordt. 
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Wilt u de migratie liever zelf regelen? Ook dat is geen probleem. In dat geval adviseren, leveren en beheren wij graag 

uw licenties en wij bieden u een migratie-applicatie aan die u in staat stelt de migratie zelfstandig uit te voeren. Wel 

zo handig als de nodige knowhow reeds aanwezig is binnen uw organisatie! 

 

Aan de slag? 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Cloud software en software-as-a-service? Of bent u al overtuigd 

en zoekt u naar de juiste licenties om maximale productiviteit te bereiken? In dat geval bieden wij u verschillende 

mogelijkheden: 

 

- Bezoek aan Microsoft hoofdkantoor en demo van alle mogelijkheden 

- Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze specialisten 

- Een vrijblijvende offerte 

Neem dan contact op met ARP Nederland en de specialisten van ons Cloud Software team 

 

 

Bart Westheim 

Solution Specialist Cloud Software 

Email     bart.westheim@arp.com 

Phone +31 43 855 03 04 

 

Angelo Echtermeijer 

Solution Specialist Cloud Software 

Email angelo.echtermeijer@arp.com 

Phone +31 43 855 03 05 

 


