
                       

         

 

Herstelpunt Computerservice en Systeembeheer biedt: 

  

Systeembeheer op maat voor elke (zzp) onderneming zonder eigen IT afdeling! 

Na ruim 10 jaar ervaring met het beheer van computers en netwerken, reparaties en 

probleem oplossen voor voornamelijk de particuliere markt, bied ik mijn diensten aan 

voor ondernemingen zonder eigen IT afdeling. 

Vaak is een bedrijf met minder dan 10 werkplekken net te klein om er een eigen IT 

afdeling op na te houden of om een IT technicus fulltime in dienst te hebben. Voor deze 

groep bied ik systeembeheer aan, geheel naar wens en op maat. 

 

Al naar gelang uw bedrijfsvoering en de behoefte aan computer technische 

ondersteuning wordt samen vastgesteld hoe uitgebreid deze dienstverlening voor uw 

bedrijf nodig en wenselijk is. 

Door middel van remote beheer software  worden uw computer systemen gemonitord en 

mogelijke storingen verholpen nog voor ze problematisch worden. 

 

Met één vast aanspreekpunt, iemand die volledig op de hoogte is van lopende zaken  en 

online altijd beschikbaar om werknemers te ondersteunen met alle computer technische 

vragen of problemen die zich maar kunnen voordoen. 

 

Het bijhouden van de computers, het netwerk, de backup, de cloud service,  de updates, 

het onderhouden van het hele IT deel van uw onderneming, al deze taken kunnen u als 

ondernemer uit handen worden genomen zodat u zich volledig kunt richten op de 

kerntaken van uw onderneming. 

Voor meer informatie en kennismaking neem contact op met; 

 

Sander Verstegen 

020 6248992 

06 23678827 

info@herstelpunt.nl 

www.herstelpunt.nl 



 

 

 

 

SYSTEEMBEHEER IN HET KORT 

 

 

 Zorg dragen voor de stabiliteit van alle computer systemen, of dit nou met Mac 

is, MS Windows, of zelfs Linux. 

 

 Bijhouden van de lopende zaken, zoals de dagelijkse backup’s, via een cloud 

service, of naar een andere externe backup. 

 

 Updaten en actualiseren van computer systemen en additionele software 

programmatuur. 

 

 Het monitoren van de beveiliging; van het netwerk en van alle werkstations in 

‘realtime’. 

 

 Altijd Beschikbaar als aanspreekpunt voor alle IT gerelateerde vragen en 

problemen voor uw onderneming. 

 

 Online probleem oplossen via een remote beheer programma, en directe 

aanwezigheid indien nodig. 

 

 Systeembeheer wordt op maat aangeboden, in overleg wordt bepaald met welk 

pakket uw onderneming het best gebaat is. Dit blijft flexibel. 

 

 Het systeembeheer wordt per maand of per jaar aangeboden. De kosten lopen 

gezien de flexibele aard erg uiteen. Bel voor een afspraak, een prijsopgaaf of 

meer informatie met Sander Verstegen, telefoonnummer 020 6248992 

 

 

 

 


