
Werken in de cloud
Versnelde digitale transitie via Eazit

Werken in de cloud heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Deze nieuwe werkvorm biedt
diverse operationele voordelen en stelt uw organisatie in staat sneller te innoveren en de

samenwerking binnen en buiten uw organisatie structureel te bevorderen. Met de cloud computing-
oplossingen van Eazit is werken in de cloud laagdrempeliger en eenvoudiger dan ooit. Ontdek hier

hoe Eazit de digitale transformatie van uw bedrijfsvoering kan versnellen.
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24/7 toegankelijk
met een werkplek

‘on the go’ 

Succes begint met een prettige samenwerking
Waarom onze klanten al jaren op Eazit vertrouwen

"Eazit is snel, professioneel en alles is goed
geregeld. De duidelijke communicatie werkt
prettig en het snelle handelen al helemaal."

Henriëtte Keizers - Team Advocaten

"Bij Eazit konden we rekenen op een uitstekend
verloop van het traject. Er werd goed met
ons meegedacht."

Marc Berkhout - Raadsheeren
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Geen on-premise datacenter meer nodig
Werken naar gebruik met Windows 365 Cloud PC

De start van nieuwe projecten en/of de lancering van grootschalige campagnes hebben meestal een
grote impact op de benodigde bandbreedte. Op piekmomenten kan de workload soms wel tientallen
malen hoger uitvallen dan normaliter het geval is. Investeren in een on-premise datacenter behoort in dat
geval tot de mogelijkheden, maar is lang niet voor elk bedrijf even rendabel en haalbaar. De kosten voor
een eigen IT-infrastructuur zijn relatief hoog wanneer u dit afzet tegenover de ‘overcapaciteit’ gedurende
de rest van het jaar.  

Met Windows 365 Cloud PC bent u niet meer afhankelijk van dure hardware op locatie en kunt u de IT-
capaciteitsplanning volledig naar eigen hand zetten. Via deze oplossing heeft u toegang tot uw eigen
Windows-systeem vanaf een applicatie of via een browser. Zowel het besturingssysteem als alle
applicaties die erop draaien zijn in de cloud ondergebracht en worden hierbij naar uw pc, tablet of
Android-apparaat gestreamd.  

Overal toegang tot uw online werkplek 

Windows 365 Cloud PC geeft u grip op het (benodigde) verbruik en daarmee ook de kosten. Heeft u
morgen een hogere rekencapaciteit of extra opslag nodig? Dan is dit met één muisklik te realiseren. Is de
tijdelijke verhoging niet meer nodig, dan maakt u de wijzigingen met hetzelfde gemak weer ongedaan. U
betaalt, kortom, naar gebruik en dus nooit te veel.  

Grip op uw verbruik(skosten) 

Kennis en vaardigheden altijd up-to-date
Eazit is Microsoft-gecertificeerd voor de volgende diensten
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U kunt bij Eazit terecht voor diverse moderne en flexibele cloud IT-oplossingen van Microsoft,
waaronder: 

Van losse licenties tot alles-in-één oplossing
Snel en vakkundig geregeld via Eazit

Microsoft 365

Microsoft Intune

Microsoft Azure

Windows 365 Cloud PC

Aanverwante licenties

Tussen de honderden verschillende keuzemogelijkheden adviseren we u graag over de ideale
productcombinaties om het meeste uit uw online werkplekken te halen en op een zo kostenefficiënt
mogelijke manier. 

Wist u dat u bij Eazit ook uw bestaande (mobiele) telefonie kunt integreren met de online werkplek
oplossingen van Microsoft? Zo kunt u met onze TeamsVoice365 add-on vanuit uw Microsoft Teams-
omgeving telefoonoproepen plaatsen en ontvangen, gesprekken intern en extern doorverbinden en
oproepen in de wacht zetten.  

Geïntegreerde telefooncentralefunctionaliteiten 

Een passende cloudstrategie  
Voor een cloudtransitie die loont

Het succes van een clouddienst begint bij de selectie van cloudapplicaties die passen bij uw strategische
bedrijfsdoel(en). Wat uw wensen en ambities ook zijn: de transitie naar de cloud vergt altijd een
maatwerk aanpak, geloven we bij Eazit.  
 
Oriënteert u zich op werken in de cloud, maar weet u niet waar te beginnen? Via onze workshops gaan
onze ervaren IT-consultants samen met u op zoek naar een passende cloudstrategie. We brengen in kaart
welke applicatie(s) gebaat is/zijn bij een migratie naar de cloud, onder welke voorwaarden dit mogelijk is
en vooral: wanneer het loont. Zo kunt u vooruitblikken op een manier van werken die eenvoudig, snel en
modern aanvoelt. Informeer naar de voorwaarden.  
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Service Excellence met Premier Support 
Onbezorgd gebruikmaken van uw Microsoft-clouddiensten 

Bij Eazit staat Service Excellence hoog in het vaandel. Wanneer u via Eazit Microsoft-clouddiensten
afneemt, geniet u van zeer gunstige servicevoorwaarden. Eazit-klanten komen namelijk in aanmerking
voor Microsoft Premier Support, wat onder andere inhoudt dat u in bedrijfskritische situaties al binnen
een uur geholpen wordt. Zo komt de continuïteit van uw onderneming niet in het geding. 

Eenvoudig beheer van uw licenties
Via ons klantenportaal 

Neemt u alleen licenties bij ons af? Via ons klantenportaal selfservice.eazit.nl kunt u rekenen op
eenvoudig beheer van uw clouddiensten. Hierin heeft u altijd en overal… 

… inzicht in de diensten en licenties die u bij ons afneemt.  

… de mogelijkheid om uw licenties en diensten naar behoefte aan te passen. 

… de beschikking over realtime rapportages, verbruikscijfers en facturen. 

U kunt zelf instellen wie binnen uw
organisatie welke informatie te zien krijgt.

Combineert u de licenties met
onze overige cloudoplossingen en
aanverwante diensten ten behoeve
van werkplekbeheer? Dan kunt u
voor al uw vragen terecht bij onze
ICT-supportdesk.
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INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

We hebben alle kennis en kunde in huis om klanten optimaal te bedienen op het vlak van
cloudmigratie. Daarnaast kunt u bij Eazit en partners terecht voor consultancy en licencing omtrent
Microsoft cloudoplossingen.  
 
Wilt u totaal ontzorgd genieten van gestroomlijnde werkprocessen? Desgewenst verzorgen we de
gehele implementatie van de door u gewenste cloud IT-oplossingen. Meer weten?  

Meer weten over werken in de cloud?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Cloudmigratie via Eazit
IT-oplossingen die wérken 

Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

Drachten

Zomerdijk 9E – B@2
7942 JR Meppel

Meppel

Pelmolen 14
3994 XZ Houten

Houten

Provincialeweg 68 
5503 HH Veldhoven

Veldhoven

IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

Overige gegevens

Verlengde Duinvalleiweg 102
1361 BR Almere

Almere
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