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Teamwork
Als vooraanstaande, landelijk opererende IT-dienstverlener levert OneSolution innovatieve, projectmatige
IT-oplossingen en nemen we het beheer van IT-infrastructuren uit handen. OneSolution adviseert,
ontwerpt, levert, implementeert en beheert duurzame IT-oplossingen.

Wendbaar door IT
Dankzij gecertificeerde medewerkers die afspraken nakomen en de taal van de klant spreken, geldt
OneSolution als een integere, slagvaardige en behulpzame partner. De aanwezige kennis, toonaangevende
partners en jarenlange ervaring maken u dan ook écht wendbaar door IT.

De diensten van OneSolution
De dienstverlening van OneSolution omvat alles om een flexibele en betrouwbare
IT-omgeving in te richten en te beheren. Van een eenvoudig advies tot het
neerzetten en beheren van een volledig nieuwe IT-infrastructuur of onderdelen
daarvan. Wat uw uitdaging ook is, wij zijn gedreven én ervaren in de gehele IT-keten.
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“OneSolution is voor ons de perfecte
achtervang: flexibel, bekwaam
en betrokken.”
Harm van Dommelen, IT Coördinator Gemeente Waterland

Gecertificeerde medewerkers en preferred partner
Onze IT-professionals zijn gecertificeerd, slagvaardig en vinden het vooral leuk en
uitdagend om organisaties van een wendbare IT-omgeving te voorzien. Hierbij
worden we geholpen door de exclusieve partnerships die wij met diverse leveranciers hebben. Deze samenwerkingsverbanden garanderen dat IT-producten en
-toepassingen altijd op de juiste wijze worden ingezet door gecertificeerde system
engineers. Een aantal van onze vaste partners zijn: Microsoft, VMware, Citrix, HP,
Symantec, Cisco, NetApp, Cleanport, SecurEnvoy, CodeTwo, Safenet, Veeam,
AppSense, Semper en APC.
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IT-oplossingen
De medewerkers van OneSolution realiseren al sinds 1999 IT-oplossingen voor het MKB(+), de grootzakelijke
markt, het onderwijs, overheden en de zorgsector. In heel Nederland leveren wij elke denkbare oplossing voor
de meest uiteenlopende IT-vraagstukken, waarbij we zorg dragen voor het complete proces van advies tot
implementatie tot het beheer. Dit brengen wij samen in een volledig geïntegreerde en goed werkende

- Kantoorautomatisering

- Server Based Computing

- Dataopslag

- Cloud Computing

- Netwerkinfrastructuur

- Virtualisatie

“OneSolution is een prettige, betrouwbare
partner die echt met ons samenwerkt om
steeds de beste oplossing te vinden.”
Harriët Verkleij, Operationeel Manager TNO Management Consultants

Beheer en onderhoud
Om de kosten van uw IT-omgeving te beheersen is efficiënt beheer onmisbaar. Beheer en onderhoud kan op
vele manieren plaatsvinden. Vanuit het vraagstuk van uw organisatie maken we de vertaalslag naar een
oplossing die optimaal op uw IT-omgeving en bedrijfsprocessen aansluit. De aanpak die dan wordt gehanteerd,
is altijd gericht op het voorkomen van problemen. Dit doen we met proactieve monitoring, beheer op afstand
of periodieke bezoeken op locatie. We passen onze oplossingen naadloos op het door u gewenste serviceniveau
aan, volgens duidelijke Service Level Agreements.

OneSolution. Wendbaar door IT
OneSolution gelooft in de meerwaarde, de eindeloze mogelijkheden en de kansen die IT in zich heeft. De manier
waarop wij deze oplossingen bij onze klanten integreren, is kenmerkend voor onze werkwijze en de uiteindelijke
resultaten. Wanneer wordt u wendbaar door IT? Bezoek onze website voor meer informatie over onze diensten,
stuur ons een e-mail of bel voor een vrijblijvende afspraak.
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IT-omgeving, waarvoor wij oplossingen aandragen op gebieden van:

OneSolution Informatisering
Tweelingenlaan 123, 7324 AR Apeldoorn, T: +31 (0)55 368 04 55,
F: +31 (0)55 368 04 50, info@onesolution.nl, www.onesolution.nl
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