
Becs IT Services heeft een onafhankelijk onderzoek laten 
uitvoeren naar de ICT ervaringen en wensen van onder-
nemingen binnen de provincie Limburg. Het onderzoek is 
uitgevoerd door een Jelmer Klijn, student aan de Fontys 
University of Applied Sciences. 
De uitkomsten uit het anonieme onderzoek sluiten aan bij 
de gedachten die wij hebben over de Limburgse ICT markt. 
Bovendien blijkt dat onze visie over serviceverlening over-
eenkomt met de wensen van de respondenten.

 
 

Uitkomsten:
Het merendeel (87%) van de ondervraagden geeft aan 
dat zij geen beschikking hebben over een eigen IT 
afdeling. 75% van de respondenten wist te vertellen dat 
zij een derde partij inschakelen om hun IT te organise-
ren. 60% heeft geen vooraf opgesteld budget voor ICT 
of heeft geen idee wat de ICT de afgelopen jaren heeft 
gekost.

On premise, Cloud & Hybrid
De resultaten geven weer dat 36% van de respondenten 
en hun organisatie de servers op locaties (on premise) 
heeft staan. 38% heeft een combinatie tussen on premi-
se en cloud (hybrid), 17% werkt volledig vanuit de cloud. 
9% gebuikt geen server of cloud. De voornaamste reden 
om in de Cloud te werken is de flexibele werkomgeving. 
Daarbij geeft 60% aan niet (extra) in de cloud te willen 
werken..Respondenten:

Het enquêteonderzoek werd uiteindelijk door 1675 men-
sen ingevuld. Ruim 2/3 daarvan is eigenaar of directeur. 
16% is verantwoordelijk voor de ICT binnen hun organi-
satie.
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Beheer, drijfveren en ergernissen:
30% geeft aan eigenlijk geen zorgen te willen hebben 
bij het onderhoud van de IT omgeving. 20% geeft de 
voorkeur aan een periodieke check-up en 10% werkt 
het liefst op basis van vooraf afgesproken uren per 
maand. De ergernissen liggen op het vlak van res-
ponsetijd bij incidenten en standaard wijzigingen. 

De belangrijkste redenen om IT uit te besteden:
1. Beheren van de IT omgeving
2. Beveiliging
3. Support bij calamiteiten
4. Advies

Becs support – zeldzaam in de 
markt

1.  Alle supportvragen van ma t/m vr 08:30-17:30   
  worden direct in behandeling genomen. 
2.  83% van de supportvragen worden dezelfde dag  
  verholpen c.q. opgelost
3.  Standaardwijzigingen worden doorgaans binnen  
  enkele dagen doorgevoerd. Hierover zijn gedefini 
  eerde en maximale reactietijden opgesteld.   
4.    Incidenten hebben een zeer korte doorlooptijd.   
     Calamiteiten worden direct opgepakt. Hierover   
     zijn gedefinieerde en maximale reactie- en 
     responstijden opgesteld.   

*reactie- en responstijden worden contractueel vastgelegd.  

Transparantie & Factuur controle
1. Bij nieuwe projecten streven wij er naar om een   
  zo helder mogelijke inschatting te maken van
 uren op basis van historische data en ervaringen  
 van onze senior engineers. Daarbij worden alle   
 indicatieve uren gespecifieerd. 
2. Alle facturen worden gespecifieerd op basis van  
 tickets binnen ons geautomatiseerde systeem. 
 Tevens krijgen onze klanten maandelijks een ge  
 automatiseerd overzicht van de  gewerkte 
 uren, daardoor is het mogelijk een heldere fac  
 tuurcontrole uit te voeren. 
3. Onze Service Manager voert een dubbele check   
 uit op de facturen van onze klanten. 

Budgetteren en beheersen van IT 
oplossingen
1. Doormiddel van blok of premium contract maakt  
 Becs uw IT beheersbaar en kan er op budget   
 gewerkt worden. 
2. Wij zijn een objectieve serviceverlener en onaf  
 hankelijk d.w.z. dat wij niet gebonden zijn aan da 
 tacentra, applicaties of cloud / on premise 
 oplossingen. Daardoor zijn wij in staat om naar   
 de beste oplossing te kijken voor uw situatie, op  
 basis van: behoeften, budget, gebruiksgemak en  
 beveiliging. Dus een gegarandeerd onafhankelijk  
 advies. 

Advies

VoIP
Op het gebied van VoIP is het opvallend dat 49% van 
de respondenten geen antwoord heeft gegeven op de 
vraag of zij gebruik maken van bellen over een internet 
protocol. De reden hiervoor is onbekend en geeft wat 
ons betreft een goede reden voor een vervolg onder-
zoek. De andere helft is als volgt verdeeld: 30% zegt 
gebruik te maken van VoIP telefonie. De overige 21% 
geeft aan geen gebruik te maken van VoIP telefonie.

Herkenbare uitkomsten?
Wanneer u uitkomsten herkent zoals: (te) trage res-
ponse tijden of problemen met transparantie dan raden 
wij u aan om het anders te gaan doen. Hieronder ziet 
u een overzicht dat weergeeft welke werkwijze wij van 
Becs IT services hanteren ten opzichte van de meest 
opmerkelijke bevindingen uit het onderzoek. 

Sinds 1986 83% dezelfde dag verholpen Budgetteerbare oplossingen!
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