
altijd dichtbij

‘Sorry, vandaag hebben we geen tijd voor u, misschien 

morgen’. Het is niet wat je wil horen als je als klant van 

een IT-partner met een acuut probleem zit en je mede-

werkers duimen moeten draaien. Het overkwam Notari-

aat Pas in Beek, veertien werkplekken, één keer te veel. 

Sinds de notaris een jaar geleden overstapte naar Becs 

IT Services, is die stress voorbij en heeft het een partner 

die snapt waar het om gaat: een 

ongestoorde voortgang van het 

werk en rust in de tent.

“Wij hadden vaker IT-problemen, 

waardoor het geautomatiseerd 

systeem er weer uitlag. Onze 

vorige provider had daar geen 

structurele oplossingen voor en 

zelf hebben we daar niet de kennis voor in huis. Willen 

we ook niet; het systeem moet gewoon te allen tijde wer-

ken,” schetst Jules Pas haar voornaamste wens.

Notariaat Pas staat voor een eigentijdse, frisse benade-

ring van de wensen van zijn klanten, waarbij het persoon-

lijke verhaal alle aandacht krijgt. Daar hoort een eigen-

tijds en fris IT-systeem bij, dat goed beheerd wordt en 

waarop je kunt vertrouwen. “Wij hebben een geavanceerd 

systeem dat onder andere aktes genereert die naar de 

KvK, het Kadaster of het Testamentregister moeten. Dat 

vergt niet alleen een zware investering maar vooral een 

goede beveiliging. De leverancier 

van deze Innova-software stelde 

voor om eens met Becs IT Servi-

ces te gaan praten. De mensen 

van Becs hadden meteen door hoe 

wij willen werken en hoe ze speci-

fieke situaties en wensen moeten 

aanpakken. Voor elke vraag van 

ons hebben zij de oplossing.”

Inventarisatie
Becs inventariseerde op basis van de eerste gesprekken 

de wensen en adviseerde Pas om via een eigen 

terminalserver te gaan werken, waardoor een stabielere 

omgeving ontstaat. Door een leenserver aan Pas ter 

beschikking te stellen, raakte het hele notariaatsteam 

overtuigd van de kwaliteit van de manier van werken van 

Becs. Van de bestaande server, die pas twee jaar oud was, 

werden de specificaties aangepast om de terminalserver 

(RDS-omgeving) te faciliteren. 

 

“De mensen van Becs hadden 
meteen door hoe wij willen 

werken en hoe ze specifieke 
situaties en wensen moeten 
aanpakken. Voor elke vraag 
van ons boden zij de oplos-

sing’”
Jules Pas 
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Installatie, aanpassing en beheer van een volledige, nieuwe thin 
clientomgeving aan klantspecifieke IT-wensen

Branche:   Fin. Dienstverlening

Aantal werkplekken:  14

Geboden oplossing:  Volledig nieuwe Thin   
    Client omgeving, 
    beheer,ondersteuning
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Daarnaast werden de meeste pc’s op de werkplekken 

vervangen door thin client-oplossingen die veel minder 

beheer vergen. Dit beheer wordt uitgevoerd op basis van 

een Becs Premiumovereenkomst, die proactief beheer 

en incidentenassistentie tegen een vaste prijs per maand 

inhoudt. 

“Het is vooral prettig dat Becs zelf met oplossingen 

komt,” vindt Jules Pas. “Zo ontstaat een hele stabiele 

IT-omgeving, die precies aansluit bij wat wij willen. Aan 

dit Premiumabonnement hangt uiteraard een hoger 

prijskaartje, maar die keuze hebben we bewust gemaakt. 

Beheer en onderhoud vinden proactief plaats. Je merkt 

er in je werk niks van, het gebeurt op de achtergrond. 

Dat geldt ook voor de voor ons zo belangrijke back-up 

controle, waardoor je bij wijzigingen in aktes snel en 

secuur kunt acteren. Alleen als het echt nodig is, hebben 

we snel en rechtstreeks contact met onze vaste engineers 

bij Becs, die van de hoed en de rand weten.”

Afname IT-incidenten 

Becs heeft zodoende veel toegevoegde waarde voor 

Notariaat Pas. De werkwijze is heel flexibel en via de 

supportdesk zijn eventuele problemen snel opgelost. 

Omdat ook het aantal  IT-incidenten sterk is afgenomen, 

is de grootste winst voor Pas tijdwinst. Enige vertraging 

ontstond alleen bij de overgang, toen bleek dat de 

eigen Innova-software van Becs niet stabiel in de RDS-

serversomgeving kon draaien. Niet zo vreemd, want het 

betreft geen standaard applicatie. Maar ook hier werd 

snel de passende oplossing gevonden, door eerst te 

zorgen voor de stabiliteit van het systeem en er dan pas 

klantspecifieke dingen aan toe te voegen.
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