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Hardware en software onderhoud [1]
AbitMORE levert diverse vormen van gepland onderhoud (al dan niet gekoppeld aan een

onderhoudscontract),
AbitMORE geleverd werden.

en dit voor servers, PCs of laptops die al dan niet door

Typische voorbeelden van dergelijke ondersteuning zijn:

het installeren en/of configureren van (bijkomende of vervangende) software of software
upgrades.
het opzetten (en inplannen) van correcte backup procedures.
het uitwerken (of optimalizeren) van een netwerk-omgeving (LAN).
optimalizatie en/of volledige her-installatie van een bestaande PC, laptop of server.
het verhuizen van een volledige PC- en/of server infrastructuur naar een nieuwe locatie.
het pro-actief controleren (audit) en in orde brengen van alle software licenties die
geïnstalleerd staan op bestaande servers, PCs en/of laptops (om problemen met de BSA [2]
te voorkomen ...).
etc.
Waar mogelijk en gepast, wordt daarbij gebruik gemaakt van freeware software of open source
software die hun nut en kwaliteit in het verleden bewezen hebben, en waarvan AbitMORE zelf ook
uitvoerig gebruik maak (en daardoor er ook een pak ervaring en know-how over opgedaan heeft). Dit
brengt voor de gebruiker tal van bijkomende voordelen met zich mee, zoals:

Minder illegale versies van softwares.
Productiviteitswinst via handige nieuwe softwares.
Toegang tot nieuwe mogelijkheden vervat in recentere software versies.
Minder kosten voor (upgrades van) klassieke softwares.
Vermindering van het risico op gegevensverlies bij brand of diefstal.
...
Contacteer ons [3] om een vrijblijvend kennismakend gesprek aan te vragen om na te gaan in welke
mate AbitMORE ook U zou kunnen helpen.
Subject: ||ICT|| [4]
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