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IT SERVICES

Installatie, beheer en ondersteuning van een nieuwe,
hybride IT-omgeving
Effectieve communicatie verbindt, brengt organisaties

Ook kwamen er een nieuwe back-up en firewall. Inmid-

in beweging en raakt mensen, opent Facet& zijn

dels is de vroegere IT-huurovereenkomst vervangen door

website. Als allround communicatiebureau weet het wat

een koopovereenkomst, een investering die al na ander-

daarvoor nodig is: zijn adviezen ontwikkelen tot de juiste

half jaar was terugverdiend.

communicatiemiddelen, die voor de klant het gewenste

Behoeften

effect sorteren. Daarbij is goede IT onontbeerlijk.
Facet& is dan ook blij met de
flexibele oplossingen van Becs
IT Services.

Facet& kwam in 2013 bij Becs
terecht toen de vorige provider
ervoor koos om voortaan uitslui-

‘Veel klantencontacten
gaan via e-mail. Het belangrijkste is dan ook dat
onze e-mail 24/7
ongestoord werkt’

tend cloudoplossingen aan te

Robert Lambrix,
media-adviseur

bieden. De overgang bevalt Fa-

Het

is

onnodig

te

zeggen

dat IT belangrijk is voor een
communicatiebureau. Bij Facet&
gaat het leeuwendeel van de
communicatie met klanten via
e-mail. Snel en effectief. Dan is
een

ongestoord

e-mailverkeer

cruciaal. “Het belangrijkste is
dat onze e-mail 24/7 werkt,” zegt
media-adviseur Robert Lambrix

cet& goed. Het werkte nog een

van

jaar met de bestaande server,

die

Facet&.

“IT

e-mailfunctie,

ondersteunt
evenals

de

waarna het een nieuwe aanschafte en alle notebooks

connecties met de printers en evenzeer de voor ons heel

op de werkplekken vernieuwde. Facet& maakte zelf de

belangrijke opslag- en archieffunctie. De dataopslag

afweging hoe het wil werken en liet zich door Becs advi-

verzorgen we zelf, met een externe back-up, omdat

seren. De uitkomst is een hybride oplossing, vooral van-

we onze data liever in eigen huis houden. We kiezen

wege de gegarandeerde bereikbaarheid via e-mail, deels

daarvoor uit oogpunt van continuïteit en flexibiliteit. In

om niet locatiegebonden te kunnen werken en deels van-

de samenwerking met onze klanten, voor de onderlinge

wege de kosten.
Branche:

uitwisseling van informatie, of als wij een advies

Zakelijke Dienst

uitbrengen, of voor het delen van bestanden en het

verlening

verwerken van content, hebben we een goed werkend

Aantal werkplekken:

11

geautomatiseerd systeem nodig.

Geboden oplossing:

Migratie, incl. beheer
en ondersteuning

altijd dichtbij

Facet&
Wij werken met een MS Office 365-pakket, in een relatief
kleine omgeving, met maximaal zeven accounts. Een

Dienstverlening

schaalbare omgeving, want bij grote projecten kunnen we

Facet& heeft een positief gevoel bij de dienstverlening.

opschalen naar meer accounts met behoud van dezelfde

Eens per maand komt de vaste Becs-engineer langs voor

flexibiliteit.”

onderhoud en het oplossen van minder dringende zaken.

Cloud of hybride

Acute problemen worden meteen opgepakt. Becs monitort
het systeem bovendien remote. Als zich problemen

Facet& zou zijn IT ook louter in een cloudomgeving

voordoen met de back-up of de internetverbinding, ook

kunnen onderbrengen, maar het kiest juist voor een

buiten kantoortijd, wordt dat meteen gezien en wordt

hybride omgeving, met een eigen server. Het bureau

Facet& gewaarschuwd. Ook wordt het terugzetten van

werkt vaak met grote foto- en designbestanden, waarvoor

data vanuit de cloud regelmatig getest.

de opslag in de cloud minder geschikt is.
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Robert Lambrix: “Bij grotere datavolumes is dat een
dure aangelegenheid. Een ander voordeel van die hybride
oplossing is dat wij, ook in geval van een internetstoring,
altijd bij onze bestanden kunnen, overal ter wereld, niet
locatiegebonden dus, mits er een internetverbinding is.”
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