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Inhoud

1. Verbeterde productiviteit en werknemerservaring

•Werk overal

•Effectief samenwerken met Microsoft Teams

•Krijg ondersteuning van onze experts om jouw werkwijzen te
optimaliseren
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2. Combineer beveiliging en optimaal beheer van jouw IT-middelen

•Zorg voor de beveiliging van jouw apparaten, toegang en
gegevens

•Beheer jouw IT-middelen op eenvoudige wijze

•Profiteer van de voordelen van het CSP-model met Bechtle
Clouds
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1. Verbeterde productiviteit en
werknemerservaring
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“Het voordeel van het uitrusten van alle werknemers met Surface-computers en -tablets is dat de

accessoires van het ene Surface-model naar het andere identiek zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk

om tijdelijk ongebruikte docking stations of draagbare batterijen te leveren aan werknemers die hun

accessoires thuis zijn vergeten, wat vaak voorkomt als werknemers afwisselend op afstand dan wel op

kantoor werken.”

Multi-cloud Specialist
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2. Combineer beveiliging en optimaal beheer van
jouw IT-middelen
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• Profiteer van de voordelen van het CSP-model met Bechtle

Clouds

De voordelen van het CSP (Cloud Solution Provider) model 

Licenties voor Microsoft 365 kunnen via het Microsoft CSP-model worden gekocht. Dit model biedt 

Tier 1 partners de mogelijkheid om cloudservices weder te verkopen via hun eigen platforms. De 

Bechtle Groep heeft haar eigen cloudplatform waar Microsoft 365-licenties binnen vijf minuten 

kunnen worden geleverd: Bechtle Clouds. Eén van de voordelen van Bechtle Clouds is de flexibiliteit 

die het klanten biedt op het gebied van abonnementen. Het is mogelijk om abonnementen te kiezen 

met een maandelijkse verplichting en automatische verlenging. Dankzij deze flexibiliteit kun je korte 

termijnvragen aan, bijvoorbeeld, als je extra personeel aanneemt tijdens het hoogseizoen en 

vervolgens inkrimpt als de zakelijke activiteit weer op normaal niveau is. Het CSP-model biedt jou dus 

de mogelijkheid om jouw licentiebehoeften en zakelijke eisen met elkaar overeen te laten stemmen. 

Voor werknemers met een vast contract is het echter zinvoller te kiezen voor een verbintenis van 12 

maanden, wat op de lange termijn financieel voordeliger is. Om nieuwe licenties aan te schaffen, 

minder abonnementen af te nemen of om abonnementen stop te zetten, log je gewoon in op de 

Bechtle Clouds-portal met jouw gebruikersnaam en wachtwoord om jouw licenties onafhankelijk en 

bijna direct te beheren. Bechtle Clouds-klanten worden naast flexibele abonnementsvoorwaarden 

ook aangetrokken door de autonomie van het licentiebeheer. 
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