
CONTINUÏTEIT ALS 
VOORWAARDE VOOR 
EEN KLANTGERICHTE 
DIENSTVERLENING  
Wij zorgen ervoor dat u altijd 
ongestoord kunt blijven werken 



CONTINUÏTEIT – DE VOORWAARDE 
VOOR UW ZAKELIJKE SUCCES
Het belang van een optimale IT-inrichting

Iedere IT-omgeving is verschillend. Toch is er een gemeenschappelijke deler die 

voor iedere organisatie van het grootste belang is: continuïteit. Continuïteit van de 

IT-omgeving – netwerk, server/storage, werkplekken – houdt uw processen in de 

lucht en zorgt ervoor dat uw organisatie kan waarmaken wat u de klant belooft. Het 

nastreven van optimale continuïteit staat bij veel organisaties dan ook hoog op de 

agenda. Wij ondersteunen u daarbij.

CONTINUÏTEIT EN UW COLLEGA’S 

Continuïteit is voor een groot deel afhankelijk 

van het gemak waarmee uw collega’s hun taken 

kunnen uitvoeren. Zij zijn immers degenen die 

uw processen vormgeven en uitvoeren, en op 

die wijze bijdragen aan het realiseren van uw 

zakelijke doelstelling. Simpel gezegd betekent 

het dat uw collega’s altijd moeten kunnen 

beschikken over functionele werkplekken 

waarmee zij optimaal productief kunnen zijn. 

Laten we de situatie omdraaien. Beeld u eens in 

wat de gevolgen kunnen zijn als uw continuïteit in 

het geding komt. Als uw collega’s niet in staat zijn 

hun werk uit te voeren kan uw organisatie daar 

flink onder lijden. Improductiviteit, omzetdaling, 

onbereikbaarheid en deuken in uw bedrijfsimago 

liggen op de loer. Dat wilt u natuurlijk koste wat 

kost zien te voorkomen.

VIER VOORWAARDEN VOOR CONTINUÏTEIT

Voor het waarborgen van de continuïteit van uw 

organisatie zijn vier zaken met name van belang: 

• Een up-to-date bedrijfsnetwerk

• Sterke IT-security 

• Functionele werkplekken  

• Snelle reparatie bij defecten   

In deze whitepaper vertellen we hoe flexibele 

werkplekken uw collega’s nog makkelijker laten 

werken. Door functionaliteit, mobiliteit, security 

en service te combineren ontstaan krachtige en 

toekomstbestendige werkplekken. Uw collega’s 

zullen daardoor nog effectiever kunnen bijdragen 

aan de continuïteit van de organisatie. 

ACOM HOUDT U IN DE LUCHT 

Bij Acom begrijpen we dat continuïteit en 

betrouwbaarheid essentieel zijn voor uw 

processen. Daarom ondersteunen we u met 

premium zakelijke hardware en security van 

HP, en snelle reparatie van defecten. Daarnaast 

kijken we graag hoe we uw bedrijfsnetwerk 

nog efficiënter kunnen inrichten. Onze hoge 

standaarden waar het gaat om hardware en 

services én onze HP Gold Partner-status zorgen 

ervoor dat uw collega’s zorgeloos kunnen blijven 

werken. U ervaart daarbij het gemak en de 

snelheid van één aanspreekpunt. 



ZO DRAAGT DE 
JUISTE HARDWARE 
BIJ AAN UW 
CONTINUÏTEIT 
Zorgeloos blijven werken met het 

toonaangevende HP-portfolio 

Uw collega’s werken pas echt optimaal 

met devices die functionaliteit, 

flexibiliteit en mobiliteit combineren. 

Krachtige mobiele devices stellen 

hen in staat snel en efficiënt te 

werken, of dat nu op kantoor, thuis of 

op een flexwerkplek is. Hoe minder 

beperkingen bij het invullen van taken, 

hoe beter uw dienstverlening.

MAXIMAAL PRODUCTIEF 

MET HARDWARE VAN HP

HP biedt een zeer uitgebreid portfolio aan 

werkplekoplossingen. De mobiele devices en 

securityoplossingen behoren al jaren tot de 

meest toonaangevende in de zakelijke markt. Van 

veelzijdige basismodellen tot uitgebreide high-

end workstations, er is altijd een model dat past 

bij uw organisatie en collega’s. We lichten de drie 

zakelijke productlijnen rondom mobiele devices 

graag even voor u uit.

HP PRO-SERIE – VEELZIJDIG EN 

RESULTAATGERICHT 

De HP Pro-laptopserie combineert performance 

en betrouwbaarheid met een stijlvol uiterlijk. 

Dankzij de krachtige hardware, compacte 

vormgeving en lange batterijduur biedt deze serie 

alles wat u nodig heeft om optimaal productief te 

kunnen werken, waar u zich ook bevindt.

WELKE HARDWARE PAST HET BESTE BIJ U?

Het bepalen van de juiste hardware kan lastig 

zijn. Hoe weet u aan welke functionaliteiten en 

snelheden uw collega’s behoefte hebben? Zijn 

er zakelijke ontwikkelingen die mogelijk invloed 

hebben op de keuze? En hoe zorgt u ervoor 

dat u uw budget zo effectief mogelijk koppelt 

aan de wensen en eisen van uw organisatie? 

Vanzelfsprekend helpen wij u graag bij het maken 

van de juiste keuze.

HP ELITE – HET BESTE VAN HET BESTE 

Bent u op zoek naar de allerbeste specificaties 

op het gebied van mobiele hardware? Dan 

hoeft u niet verder te kijken dan de premium 

laptops in de HP Elite-serie. Het portfolio zet een 

nieuwe standaard op het gebied van mobiliteit, 

flexibiliteit en productiviteit. Elite-devices bieden 

de krachtigste hardware en de meest uitgebreide 

functionaliteiten in een duurzame en compacte 

behuizing. De serie is dan ook  

ontwikkeld voor de moderne  

professional die altijd en overal  

zonder beperkingen  

productief wil werken. 

HP ZBOOK - EXTREEM KRACHTIGE PERFORMANCE

Het veelzijdige HP ZBook-portfolio is speciaal 

ontwikkeld voor omgevingen waarin non-stop 

performance op het hoogste niveau cruciaal is. De 

mobiele ZBook-workstations, -laptops en  

-detachables beschikken over het meest 

uitgebreide werkgeheugen waarmee taken 

extreem snel kunnen worden uitgevoerd. HP 

ZBook-devices worden dan ook veel gebruikt 

in creatieve omgevingen die veel met zware 

data werken. Denk aan architectenbureaus, 

ontwerpstudio’s en de audiovisuele sector. Met HP 

ZBook-hardware kan iedere intensieve klus snel, 

effectief en zonder concessies worden geklaard. 



HP SURE CLICK

HP Sure Click beveiligt u tegen malware 

of hackpogingen via de browser. Ieder 

browserscherm wordt in een aparte, 

sterk beveiligde container geopend. Bij 

het afsluiten van de browser worden de 

dreigingen direct verwijderd. Op die manier 

kunnen malware en hackers geen toegang 

krijgen tot uw netwerk en bestanden. 

HP SURE VIEW

Werken op openbare plekken kan ertoe 

leiden dat anderen informatie van uw 

beeldscherm kunnen lezen. HP Sure 

View maakt daar een einde aan. Dit is een 

optioneel ingebouwd privacyscherm dat 

aflezen onmogelijk maakt. Een simpele en 

zeer doeltreffende manier om uw data veilig 

te houden. 

HP SURE SENSE

HP Sure Sense maakt gebruik van 

kunstmatige intelligentie voor het beveiligen 

van uw devices en data. Dat doet de 

oplossing door het gebruik van machine 

learning, waarbij dreigingen op basis van 

patronen worden herkend en uitgeschakeld. 

KRACHTIGE SECURITY VAN HP 

HP biedt een zeer uitgebreid portfolio aan 

werkplekoplossingen. De mobiele devices en 

securityoplossingen behoren al jaren tot de 

meest toonaangevende in de zakelijke markt. 

Van veelzijdige basismodellen tot uitgebreide 

high-end workstations, er is altijd een model 

dat past bij uw organisatie en collega’s. We 

lichten de drie zakelijke productlijnen rondom 

mobiele devices graag even voor u uit.

HP SURE START

Steeds meer aanvallers richten hun pijlen op 

het BIOS, dat een belangrijke rol speelt in het 

opstarten van het besturingssysteem via de 

hardware. HP Sure Start plaatst automatisch 

een kopie van het BIOS wanneer dit onderdeel 

wordt aangevallen. Het BIOS wordt dus 

automatisch hersteld, waardoor de schade flink 

kan worden beperkt.

HP SURE RECOVER

Hiermee kunt u uw devices snel weer van de 

juiste image voorzien na een malwareaanval of 

hack. U kunt HP Sure Recover heel snel via uw 

bedrijfsnetwerk uitrollen. Devices zijn hiermee 

binnen slechts enkele klikken weer volledig 

functioneel.

UP-TO-DATE SECURITY 
HOUDT UW DATA VEILIG
Waarom security hoog op uw agenda moet staan

Door de toegenomen digitalisering neemt ook het aantal bedreigingen al jaren toe. Niet alleen in 

aantal, maar ook in diversiteit. De aanwezigheid en invloed van malware en hacks is niet altijd even 

makkelijk meer te herkennen. Desalniettemin kunnen deze dreigingen flinke schade toebrengen aan uw 

processen. Gelukkig hoeft het niet moeilijk te zijn om securityrisico’s te minimaliseren. 

OPLOSSINGEN VOOR IEDER TYPE ORGANISATIE 

Bovenstaande oplossingen zijn slechts een greep uit het uitgebreide securityportfolio van HP. 

Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor meer informatie over alle mogelijkheden, zodat we samen 

snel de juiste oplossingen voor uw organisatie kunnen bepalen.  

_Oplossingen kunnen verschillen per productlijn



ALTIJD PRODUCTIEF DANKZIJ QUICK REPLACE
Gegarandeerd binnen een dag een vervangend toestel 

De juiste hardware en security zijn onmisbare elementen voor het bewaken van uw 

continuïteit. Toch kan het altijd voorkomen dat u te maken krijgt met een defect. 

Technische problemen kunnen de productiviteit van uw collega’s flink verstoren. 

Het is daarom belangrijk dat u kunt vertrouwen op een snelle en resultaatgerichte 

afhandeling van reparatieverzoeken.

GEEN LAST VAN DEFECTEN 

Acom ondersteunt u hierbij met Quick Replace. 

Dit is een repairservice boven op de standaard 

HP-fabrieksgarantie. U profiteert hiermee van 

snelle reactietijden en deskundige service. In het 

geval van een defect product ontvangt u binnen 

een dag gegarandeerd een vervangend device. 

Zo kunt u gewoon doorwerken, met minimale 

verstoring van uw productiviteit en continuïteit. 

Uw dienstverlening blijft hierdoor gewaarborgd. 

Deze service is een aanvulling op de HP-

fabrieksgarantie.

DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN QUICK REPLACE

• Continuïteit van uw organisatie

• Geen verlies van productiviteit    

• Reparatie boven op de HP-fabrieksgarantie

• Behoud van HP-fabrieksgarantie 

• Binnen een dag een vervangend toestel 
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MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over hoe wij uw continuïteit 

kunnen waarborgen? Neem dan vandaag 

nog contact op met onze gespecialiseerde 

medewerkers. Zij staan voor u klaar met advies 

en oplossingen op maat. Zo haalt u iedere dag 

opnieuw het maximale uit uw bedrijfsprocessen.

OVER ACOM

Acom heeft als ambitie om uw enige 

aanspeekpunt te zijn voor al uw IT-behoeften. 

Wij bieden volledige ondersteuning bij al uw 

vraagstukken, van netwerkoptimalisatie tot 

service ver na oplevering. U profiteert altijd van 

zeer deskundig advies, maatwerkoplossingen, 

installatie en support. Dat doen we op basis van 

gecertificeerde kennis, persoonlijk contact en 

langetermijnvisie. Zo zorgen we ervoor dat u en 

uw collega’s optimaal efficiënt kunnen werken, 

zodat u nog sneller uw zakelijke doelstellingen 

kunt verwezenlijken. 


