
24×7 online dienstverlening is cruciaal geworden in 
de huidige digitale markt en maatschappij. Om mee te 
kunnen gaan in die ontwikkeling, is het belangrijk dat 
een organisatie kan beschikken over IT-infrastructuur 
en ondersteuning die hiervoor noodzakelijk is. 
Echter, het verzorgen van de vereiste infrastructuur 
en expertise is voor veel partijen onhaalbaar en 
onbetaalbaar geworden.

Met MaXXus Managed Services kunt u tijdrovende 
en repetitieve taken outsourcen zodat uw eigen 
medewerkers worden ontlast van hun dagelijkse taken 
en kunnen zo meer tijd spenderen aan het meedenken 
en uitwerken van vernieuwende projecten omtrent 
de kernactiviteiten van uw bedrijf met als doel een 
hogere efficiëntie en/of lagere kosten. 
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Met MaXXus bieden wij u de mogelijkheid om MaXXus Managed Services af te nemen. Onze Managed 
Services zijn altijd inclusief een aantal standaard diensten, waarbij security hoog in het vaandel staat:

Onze Managed Services worden als bouwstenen aangeboden en elke bouwsteen heeft een vaste 
all-in maandprijs. Zo weet u op voorhand welke vaste kosten onze diensten met zich meebrengt, 
dus geen onverwachte en daarmee onvoorziene hoge extra kosten. Af te nemen MaXXus Managed 
Services zijn onder te verdelen in bedrijfsbouwstenen en gebruikersbouwstenen:

Bedrijfsbouwstenen

De belangrijkste redenen waarom een bedrijf Managed Services zou willen afnemen 
 
Kostenefficiëntie: Managed Services kunnen bedrijven helpen om hun IT-kosten te verlagen door het 
uitbesteden van bepaalde taken aan een externe leverancier.

Proactief onderhoud: Managed Service Providers bieden proactief onderhoud, waardoor problemen 
opgelost kunnen worden voordat ze leiden tot uitval of andere problemen.

Toegang tot deskundigheid: Bedrijven kunnen profiteren van de kennis en ervaring van Managed 
Service Providers op specifieke gebieden, zoals beveiliging, netwerkbeheer, of cloud computing.

Scalability: Managed Services bieden bedrijven de flexibiliteit om hun IT-behoefte aan te passen aan 
hun groeiende of veranderende bedrijfsbehoeften.

Security updates: Managed Service Providers zorgen vaak voor het uitvoeren van beveiligingsupdates 
voor software en systemen, dit voorkomt dat een bedrijf achterloopt op beveiligingsmaatregelen.

• Benodigde licentie(s)
• Support tijdens kantooruren
• Online Support 
• Onsite Support

• Pro actieve monitoring 
• Patchmanagement
• Vervanging hardware bij defect
• Optioneel 24x7 Support

InternetInternet

Telefonie

Security

CRM/ERP Integratie

Microsoft 365 Azure

Microsoft Defender

KPN EEN MKB Back-up

Back-up Backup

Digitale handtekening

Infrastructuur

Microsoft 365

Gebruikersbouwstenen

Winkelhaak 77
2495 AX DEN HAAG
070 - 307 66 00

www.maxxus.nl
info@maxxus.nl


