
Minder kosten,
meer mogelijkheden

Spikes maakt je digitale onderneming wendbaar  
met secure modern workforce



Kan jij blindelings vertrouwen op de technologie 
die je elke dag gebruikt? Heb jij alle cruciale 
informatie altijd en overal binnen handbereik? 
Hoeveel impact heeft een technische storing 
op jouw werkritme en dienstverlening? Kortom: 
versterkt of beperkt IT jou? 

Een moderne online werkplek is onmisbaar 
geworden voor wie wendbaar wil blijven in een 
wereld die steeds digitaler wordt. Kies daarom 
voor een zorgeloze en future proof cloudomgeving 
die efficiëntie en productiviteit boost: Secure 
Modern Workforce. Verminder je TCO – total cost 
of ownership – en investeer meer in wat voor jouw 
onderneming écht het verschil maakt. 



ALTIJD  
VEILIG  
TOEGANG

VERZEKER 
CONTINUÏTEIT

Als we over de voordelen van de cloud spreken, gaat het meestal  over 

kostenoptimalisatie of schaalbaarheid. En dat hoeft niet te verwonderen. 

Geen fysieke servers – vaak draaien er te veel in een bedrijf - betekent 

minder stroomverbruik, voorspelbare onderhoudskosten en geen hoge 

terugkerende investeringen in hardware. Je vermijdt ongebruikte 

capaciteit en betaalt enkel voor de resources die je gebruikt. Maar ook 

indirect bespaar je. De cloud maakt digitaal samenwerken eenvoudig en 

efficiënt. Door alle informatie op één centrale plaats te verzamelen – die 

via elk device bereikbaar is – maak je jouw medewerkers mobieler. Ze 

kunnen thuis of op locatie werken met dezelfde mogelijkheden als op 

kantoor en dat terwijl jouw data altijd perfect beschermd zijn. Secure 

Modern Workforce verzoent optimale toegankelijkheid met high-

end security en verhoogt zo de productiviteit binnen en buiten jouw 

onderneming.

Verhuizen naar de cloud is kiezen voor meer mogelijkheden, meer 

veiligheid en  minder technische zorgen tegen een haalbaar en 

voorspelbaar prijskaartje. Als cloudprovider kan Spikes instaan voor het 

dagelijkse beheer, proactieve onderhoud (updates, back-ups en disaster 

recovery) en de volledige beveiliging van jouw IT-omgeving. Verlies geen 

kostbare tijd meer aan storingen die alleen maar geld kosten. Met Secure 

Modern Workforce stel je de continuïteit van jouw onderneming veilig. 



LAGERE TCO  
DOOR EEN  
OVERSTAP  
NAAR  
DE CLOUD 

Met hoeveel procent verlaagt jouw TCO na een cloudmigratie? Geen 

eenvoudige vraag, want elke onderneming is anders. Ter illustratie: 

Spikes heeft onlangs een Belgisch advocatenkantoor met 150 

medewerkers naar de cloud verhuisd. Zij steunden op een complexe 

IT-omgeving met 50 verschillende on-premise servers, verdeeld over 

hun vier vestigingen. Wat het beheer en onderhoud ervan erg moeilijk 

maakte. Nu ze de overstap hebben gemaakt, is hun infrastructuur 

gecentraliseerd en enorm vereenvoudigd: tot tien cloudservers. En dat 

heeft heel wat voordelen voor het volledige kantoor. Hun supportkosten 

zijn bijvoorbeeld met 20% gedaald. Bovendien werken ze dankzij de 

nieuwste collaboration tools nu beter en efficiënter samen in een 

betrouwbare, beveiligde omgeving die altijd up-to-date is. Dat komt hun 

dienstverlening alleen maar ten goede.  



BENIEUWD 
NAAR  
SECURE  
MODERN 
WORKFORCE? 

Wil je weten hoeveel je met Secure Modern Workforce bespaart? 

Benieuwd naar de TCO voor jouw onderneming? 

Neem vrijblijvend contact met ons op. Elke samenwerking start voor 

ons met een goed gesprek. Pas dan kunnen we cijfers vergelijken en 

een perfect afgestemde oplossing bieden die jouw onderneming 

kostenefficiënter en performanter maakt.

www.spikes.be

IK WIL MEER WETEN

https://spikes.be
https://spikes.be/contact/
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