
APPLE-APPARAAT
ALS EEN DIENST

De mogelijkheid om technologie te kiezen die het 
beste bij de vereisten van een functie past

Direct toegang tot apps en systemen

Naadloze integratie

TECHNOLOGIE
VAN APPLE

DIENSTEN VAN
COMPUTACENTER

APPLE-
APPARAAT 

ALS EEN DIENST

Eindpuntbeveiliging

Vereenvoudigd beheer

Lagere totale eigendomskosten

Lagere ondersteuningskosten

MEDEWERKERS VERWACHTEN

BEDRIJVEN EISEN 

Medewerkers zijn veel productiever als ze 
werken met apparaten die ze �jn vinden.
Computacenter brengt de eenvoud van
de Apple-ervaring naar de werkplek,
voor naadloze, veilige, rendabele
oplossingen die bedrijfsdoelen 
ondersteunen en medewerkers blij maken.

Vereenvoudigde introductie
van Apple-apparaten

INKOOP IMPLEMENTATIE IN-LIFE BEHEER AFVOEREN

Een oplossing
op maat
die werkt

Middelen en diensten
gedurende vaste
termijn begroot

op gebruikersniveau

Met oplossingen ter ondersteuning van
vereenvoudigde implementatie, optimale

vervangingscycli en betere ervaringen,
toegesneden op de eigen werkstijl

Levering op kantoor,
thuis of in een smart locker

Integratie in
MDM-leverancier

Invoering van Apple 
Business Manager

IMPLEMENTATIE

Vervangingsdiensten voor
defecte apparaten

Cloud MDM voor naadloze
diensten en op afstand wissen

Mensen die instromen, 
doorstromen, uitstromen: 

een beheerd proces

IN-LIFE BEHEER

Verbeterde ervaring voor
de klant, tech source,

vooraf goedgekeurde bundels

Opstellen en leveren van
vooraf goedgekeurde bundels

INKOOP

Van opnieuw gebruikte apparaten 

worden niet alleen alle gegevens 

verwijderd, maar ze worden ook

hygiënisch gereinigd 

Apparaten die niet meer nodig zijn

kunnen opnieuw worden gebruikt, 

op de markt gebracht, geretourneerd 

voor leasen, gerecycled of aan een 

goede doel worden gegeven

AFVOEREN

Onze diensten omvatten

LEIDT
TOT...

Verbeterde, naadloze,
consumentachtige ervaring

MEDEWERKER CIO

Verbeterd beheer gedurende de levensduur

Benutting van optimale restwaarde

Geen grote pieken bij de vervanging 
van apparaten

BEDRIJF

Meer �exibiliteit

Lagere eigendomskosten

Hogere productiviteit

WAAROM COMPUTACENTER?

Neem voor meer informatie over het gebruik van Apple Device as a Service voor optimaal rendement op
investeringen in Apple MacOS- en iOS-technologieën contact op met uw accountmanager,
bel +44 (0)1707 631000 of stuur een e-mail naar enquiries@computacenter.com

www.computacenter.com

Wij zijn Apple Authorised Enterprise
Reseller in het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland en Frankrijk

We hebben een speciale Apple Practice met
meer dan 100 specialisten, consultants en

engineers in meerdere landen

Onze diensten voor een circulaire levensduur
ondersteunen duurzaamheidsdoelstellingen

We werken met meerdere partners
in het Apple-ecosysteem, waaronder

Cisco, VMware en Jamf

Beheerde diensten voor macOS, iOS
en iPadOS beschikbaar

Flexibele financieringsopties voor het benutten
van de restwaarde van Apple-apparaten


