Detachering ICT experts
Structurele en voordelige oplossing voor ICT beheer
In het primair onderwijs moet steeds meer werk door
steeds minder mensen worden gedaan. Met als gevolg dat
onderhoud aan ICT-middelen er vaak bij in schiet. Door
gebrek aan tijd en budget kunnen ICT’ers niet de gewenste
invulling geven aan hun rol, laat staan dat ze alle technologische ontwikkelingen kunnen bijbenen.
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DETACHERING

Herkent u dit? Aantallen ICT-middelen nemen toe,
afhankelijkheid van ICT neemt toe, technische kennis op school neemt af, ICT-er heeft te weinig tijd.
Dan hebben wij de oplossing!

Al met al is dit een ongunstige ontwikkeling, temeer omdat
er steeds meer gebruik gemaakt wordt van hardware binnen
de scholen en de rol van ICT steeds belangrijker wordt - denk
alleen maar aan de snelle opkomst van de digiborden, touchscreens en tablets. Dat vraagt om een structurele oplossing om
al die techniek, en de toepassing ervan, soepel te laten draaien.
Heutink ICT biedt deze oplossing, in de vorm van expertise en
ondersteuning op locatie.

Veel nuttig werk in weinig tijd
Scholen en besturen kunnen via Heutink ICT structureel
beschikken over een vaste ICT-professional die thuis is in het
primair onderwijs. Deze externe netwerkspecialist kan in luttele
uren veel nuttig werk doen waar de ICT’er nu niet aan toekomt
of door beperkte kennis het veel tijd en energie kost, zoals:
• Onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk
• Rapportage en advisering over de afschrijving van hardware,
aanschafdata, garantieperiodes, serienummers, etc.
• Het opschonen van de dataopslag
• Het aanmaken c.q. beheren/onderhouden van e-mailaccounts
• Het uitvoeren van preventief onderhoud op de server, werkplek
en netwerkcomponenten
• Het monitoren van defecten op hardware
• Directe hulp bij storing digiborden of touchscreens

Alle aandacht naar het onderwijs
De inzet van de ICT-specialisten van Heutink ICT levert scholen
veel voordelen op. De techniek behoeft vrijwel geen aandacht
meer, dus de focus kan compleet worden gelegd op het geven
van goed onderwijs. Interne ICT’ers kunnen zich richten op het
coachen en enthousiasmeren van hun collega’s in plaats van het
oplossen van technische vraagstukken.
De school weet zich stelselmatig verzekerd van de actuele
kennis en inzet van een netwerkspecialist op locatie die exact
op de hoogte is van de ICT-situatie. Problemen worden sneller
opgelost, mede dankzij de korte lijn tussen de netwerkspecialist
en de servicedesk van Heutink ICT.
En ook niet onbelangrijk: scholen hoeven zich geen zorgen meer
te maken over ziekte of verlof van de eigen ICT’er. De continuïteit
van de onmisbare ICT is gewaarborgd.

De kosten
Natuurlijk zijn aan de inzet van een externe netwerkspecialist kosten verbonden. Maar als u alles meetelt, inclusief het
rendement in termen van kwaliteit, zult u zien dat u per saldo
voordeliger uit bent.

Wat het ook is,
we lossen het zo
snel mogelijk op!
Eigen ICT-coördinator Detachering
• Hoge personeelskosten
• Beperkte continuïteit in
geval van ziekte
• Beperkte kennis van ICT
• Weinig flexibiliteit op
op piekmomenten

• Deskundige ondersteuning
met heldere kosten
• Minder problemen, snellere
oplossingen
• Geen zorgen over techniek,
dus focus op het onderwijs
• Makkelijk opschalen bij
piekmomenten
• Gecertificeerd personeel met
up-to-date technische kennis

Kortom; detachering is per saldo vaak voordeliger!

Meer weten?
Bent u benieuwd wat de externe experts van Heutink ICT voor
úw scho(o)l(en) kunnen betekenen als het gaat om deskundig en
effectief ICT-beheer? Wij doen u graag een aanbod op maat, passend bij uw wensen en mogelijkheden. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met een van onze adviseurs, via telefoonnummer 074 - 240 46 06 of e-mail verkoop@heutink-ict.nl.
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