
Cloud computing powered by

MET CLOUD COMPUTING 30% LAGERE KOSTEN

Waarom Cloud Computing?
De onafhankelijke NFC-index (Netherlands Facility Cost-

Index) laat zien dat meer dan 25% van de kosten van 

een werkplek ICT gerelateerd zijn. Dit kan voor u een 

bedrag aan kantoorautomatisering betekenen tussen de 

€ 2.000 en € 3.000 per werkplek per jaar. De innovatieve 

ICT-inrichting op basis van Cloud Computing van het 

Nederlands Dienstencentrum voor ICT (NDC-IT) maakt 

het mogelijk om uw ICT kosten structureel met minimaal 

30% te verlagen. NDC-IT levert u continuïteit met Online 

Cloud werkplekken en dienstverlening tegen zeer lage 

kosten en van hoogwaardige technische- en beheers-

kwaliteit.
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• Huisvesting 

• Diensten en middelen 

• ICT 

• Externe voorzieningen

• Facility management
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Cloud Computing eng? Welnee!
Uit diverse onderzoeken blijkt dat Cloud oplossingen 

binnen het MKB steeds meer worden geaccepteerd. 

Om dat vertrouwen te behouden maakt NDC-IT alleen 

gebruik van leveranciers die voldoen aan de zware eisen 

voor duurzame, energiezuinige en bewezen technologie 

(A-merken). Ons product is veilig en eenvoudig in het ge-

bruik. Om u kennis te laten maken met Cloud Computing 

heeft NDC-IT een gebruiksvriendelijke demo die u vanaf 

uw (thuis)werkplek in alle rust kunt uitproberen. Om 

deze demo te ontvangen hoeft u slechts een bericht te 

sturen naar info@ndc-it.nl of gebruik maken van de link 

op de website van www.ndc-it.nl.

U krijgt meer voor minder dus:
√  Minimaal 30% lagere kosten en een 

vast bedrag per maand

√  Geen investeringen; direct opzegbaar

√  Alleen betalen voor wat u gebruikt

√   Hogere productiviteit en besparingen op 

reis- en verblijfkosten

Naast continuïteit en eenvoud ook:
√ Gegarandeerd beveiligde data(opslag)

√ Centraal aanspreekpunt en 24/7 bereikbaarheid

√ Flexibele en op maat schaalbare ICT-omgeving

√  Optimale toegankelijkheid; inloggen waar en hoe 

u maar wilt (desktop, notebook, iPad, iPhone, 

smartphone, tablet)

√ Klaar voor Het Nieuwe Werken

24/7
bereikbaarheid




