


Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het 
voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijk-
heid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken:

1. U wilt af van investeringen, risico’s en beheer op hardware.
2. U wilt uw IT kosten inzichtelijk hebben, operationeel (OPEX) en 

zodoende goed te budgetteren.
3. U wilt uw IT omgeving flexibel hebben, schaalbaar, maar ook tijd en 

werkplek onafhankelijk.

Maar hoe past u Cloud toe op uw organisatie?

Cloudscan
We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de 
Cloud op uw organisatie aan te passen. 

Zo pakken wij het aan:
• In kaart brengen van bedrijfsdynamiek en -processen
• Onderzoeken werkwijze medewerkers
• Huidige kosten inventarisatie
• Technische inventarisatie
• Aanbeveling Cloud vs In huis
• Kosten indicatie
• Stappenplan

CAB holland beschikt over een Private Cloud in eigen beheer in NL.

Wilt u weten welk pakket het beste bij uw organisatie past?
Vraag dan nu onze Cloud Scan aan!
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HIP, Cloudtelefonie

• Basis abonnement
• Bellen
• Gebeld worden 
• Doorverbinden

Uit te breiden met 600 functionaliteiten waaronder:
• CRM / Outlook integratie
• Mobiele telefoon integratie
• Beschikbaarheidsmelding
• Receptie functie
• Chat / Conferencing

Met HIP kiest u voor een oplossing voor de toekomst. Hoe uw bedrijf 
ook beweegt, HIP beweegt met u mee.
• Bespaar op vaste abonnements- en infrastructuurkosten.
• Grip op de belprocessen binnen uw organisatie.
• Flexibel en schaalbaar, waardoor u nooit over- of ondercapaciteit 

heeft.

CAB holland
Al meer dan 35 jaar ondersteunen wij bedrijven met hun vraagstukken 
over IT en bieden wij duurzame oplossingen op basis van een 
Businesscase. 
• Managed Services
• Private Datacenter
 • Cloud Werkplek
 • Dual Datacenter
• Realisatie van IT infrastructuren
• Reseller en servicepartner voor verschillende hardware fabrikanten 

(o.a. HP)
• Internet (koper en glas)
• Telefonie

HIP Platform Licentie HIP User licentie vanaf

€13,- €4,-





Heeft u genoeg van het feit dat medewerkers van hun kerntaken 
worden afgehouden door issues rondom IT? Twijfelt u of u er 
goed aan doet om niet gekwalificeerde medewerkers uw dure 
investeringsgoederen te laten beheren?

Dan doet u er goed aan om het beheer van uw IT omgeving uit te 
besteden aan CAB holland.

Wij doen voor u het beheer met onze gekwalificeerde medewerkers, 
zodat uw medewerkers datgene kunnen doen waar zij goed in zijn.

CAB Managed Services
• U hoeft geen IT medewerker meer aan te nemen.
• Geen belasting van medewerkers met een andere kerntaak.

Maak een afspraak voor informatie over onze Managed Services 
pakketten.

MS Brons

MS Zilver

MS Goud

MS Platinum Plus



CAB holland
Al meer dan 35 jaar ondersteunen wij bedrijven met hun vraagstukken 
over IT en bieden wij duurzame oplossingen op basis van een 
Businesscase. 
• Managed Services
• Private Datacenter
 • Cloud Werkplek
 • Dual Datacenter
• Realisatie van IT infrastructuren
• Reseller en servicepartner voor verschillende hardware fabrikanten 

(o.a. HP)
• Internet (koper en glas)
• Telefonie
• Adviseur

CAB Managed Services
Onze pakketten zijn af te stemmen op uw wensen,
door de keuze uit 4 pakketten
• Brons
• Zilver
• Goud 
• Platinum plus
Waarbij u de keuze heeft om deze of op de werkplek, of op de server, of 
beide af te nemen. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent en kunt u 
uw kosten inzichtelijk krijgen.

Aanpak
• Wij voeren een Quickscan uit op uw omgeving om u mogelijke 

knelpunten te vinden.
• Wij geven advies over mogelijke aanpassingen, waarmee u 

chronische kosten structureel kunnen verlagen.
• Wij geven advies over welk Managed Services pakket het beste bij u 

past.

Uw voordelen:
• Altijd gekwalificeerde ICT-ers die bezig zijn met uw
• Door beheertaken uit te besteden, verbetert de productiviteit van 

uw medewerkers.
• U bent niet meer afhankelijk van 1 medewerker (Single point of 
• Er wordt meegedacht om chronische kosten structureel te verlagen.
• Voortijdig problemen signaleren.

ivesteringsgoederen

failure).





Het bellen uit de Cloud heeft veel voordelen. 
• Bespaar op vaste abonnements- en infrastructuurkosten.
• Grip op de belprocessen binnen uw organisatie.
• Flexibel en schaalbaar, waardoor u nooit over- of ondercapaciteit 

heeft.
• Verbeter uw  klanttevredenheid door het verkorten van wachttijden.
• HIP helpt om interne communicatie te verbeteren.
• Efficiënte belstructuur.

Met HIP kiest u voor een oplossing voor de toekomst. Hoe uw bedrijf ook 
beweegt, HIP beweegt met u mee.

Onze HIP Scan kan de beldynamiek van uw organisatie in kaart brengen. 
Hiermee weet u precies welke functionaliteiten  uw organisatie nodig 
heeft.
Vraag nu onze HIP Scan aan. 

CAB holland
Al meer dan 35 jaar ondersteunen wij bedrijven met hun vraagstukken 
over IT en bieden wij duurzame oplossingen op basis van een 
Businesscase. 
• Managed Services
• Private Datacenter
 • Cloud Werkplek
 • Dual Datacenter
• Realisatie van IT infrastructuren
• Reseller en servicepartner voor verschillende hardware fabrikanten 

(o.a. HP)
• Internet (koper en glas)
• Telefonie
• Adviseur

HIP Platform

licentie

Beller licentie

vanaf

p.m. p.m.

€12,- €4,-

HIP Scan



HIP

• Basis abonnement
• Bellen
• Gebeld worden
• Doorverbinden

Uit te breiden met 600 functionaliteiten waaronder:
• CRM / Outlook integratie
• Mobiele telefoon integratie
• Beschikbaarheidsmelding
• Receptie functie
• Chat / Conferencing

HIP Scan
De keuze voor een nieuwe telefonieomgeving brengt veel vragen met 
zich mee. Onze consultant kan u duidelijkheid bieden.
• Hij brengt de huidige belstromen in kaart.
• Stemt deze af op uw gewenste belprocessen.
• Adviseert in de te kiezen abonnementsvormen en functionaliteiten. 
Hiermee bent u verzekert van een telefonie oplossing die volledig 
aansluit op uw organisatie.

Uw voordelen:
• Uw beldynamiek wordt in kaart gebracht.
• Uw belprocessen worden geadviseerd.
• U heeft een toekomst vaste telefonie oplossing.
• Een telefonie oplossing die per medewerker en afdeling wordt 

aangepast waardoor u nooit meer teveel betaald.
• Een partner die de zorg van u overneemt waardoor u kunt doorgaan 

met ondernemen.

HIP Platform

licentie

Beller licentie

vanaf

p.m. p.m.

€12,- €4,-





Jaarlijks ervaart 18% van de ondernemingen in Nederland minimaal 1 
keer per jaar een incident met dataverlies tot gevolg.
Van een gecrashte harde schijf, stroomstoring tot brand: dataverlies kan 
een negatief effect hebben op de continuïteit van uw onderneming.

Vandaar dat uw accountant en verzekeringsagent steeds meer behoefte 
hebben aan een concrete Plan van Aanpak die u in kan zetten bij 
incidenten.
U moet aan kunnen tonen dat u alles heeft gedaan om verlies te 
beperken.

Stappenplan
Om te voorkomen dat uw onderneming de negatieve gevolgen van 
dataverlies ervaart is het van belang om een goede Recovery Strategie 
te hanteren. 

Met ons 4-stappenplan kunnen wij u helpen om een Recovery 
Strategie voor uw onderneming op te stellen.
Hiermee zorgt u ervoor dat uw onderneming zo snel mogelijk kan 
doorgaan na een incident en beperkt u de negatieve gevolgen hiervan.

CAB holland
Al meer dan 35 jaar ondersteunen wij bedrijven met hun vraagstukken 
over IT en bieden wij duurzame oplossingen op basis van een 
Businesscase. 
• Managed Services
• Private Datacenter
 • Cloud Werkplek
 • Dual Datacenter
• Realisatie van IT infrastructuren
• Reseller en servicepartner voor verschillende hardware fabrikanten 

(o.a. HP)
• Internet (koper en glas)
• Telefonie
• Adviseur



Recovery Scan
Met onze scan brengen wij de risico’s op dataverlies voor uw 
onderneming in kaart.

Het adviesrapport wat hieruit naar voren komt helpt u om tot een 
goede Recovery Strategie te komen waarmee u de risico’s aanzienlijk 
kan verminderen en daarmee uw bedrijfscontinuïteit kunt waarborgen.

4-stappen plan
Met ons 4 stappenplan helpen wij u om een goede Recovery Strategie 
op te stellen. 

• Bepaal het belang van uw processen en kwalificeer deze.
• Bepaal de kosten van ‘Downtime’.
• Bepaal hoeveel dataverlies acceptabel is en hoe snel u deze weer 

beschikbaar wilt hebben na een incident (RPO/RTO).
• Kies voor een passende recovery oplossing.

Uw voordelen:
• U krijgt inzichtelijk waar de risico’s op dataverlies liggen bij uw 

organisatie.
• U heeft een partner die u kan adviseren over het verbetertraject en 

het opstellen van een Recovery Strategie.
• Uw data verlies wordt tot een minimum beperkt.
• Bij incidenten heeft u uw data snel weer beschikbaar.
• Daarnaast bespaart onze aanpak u op de kosten van uw Recovery 

omgeving.





Elke ondernemer heeft zijn eigen vraagstukken bij het vernieuwen van 
zijn IT omgeving:
• Wat moet ik nu weer aan apparatuur kopen?
• Gaat het binnen mijn budget passen?
• Hoe voorkom ik desinvestering?
• Is het geschikt om over 3 jaar nog steeds goede performance te 

bieden?
• Hoe gaat de overgang verlopen?

CAB holland biedt een antwoord op deze vragen met CAB Projects.

CAB Projects 
Met CAB Projects kunnen wij u met deze vraagstukken ondersteunen:
• Wij bieden oplossingen die met uw bedrijf mee kunnen bewegen.
• Wij kijken of projecten gefaseerd en/of binnen budget uitgevoerd 

kunnen worden.
• Wij begeleiden projecten op basis van meer dan 35 jaar ervaring en 

gecertificeerde projectleiders.

CAB holland
Al meer dan 35 jaar ondersteunen wij bedrijven met hun vraagstukken 
over IT en bieden wij duurzame oplossingen op basis van een 
Businesscase. 
• Managed Services
• Private Datacenter
 • Cloud Werkplek
 • Dual Datacenter
• Realisatie van IT infrastructuren
• Reseller en servicepartner voor verschillende hardware fabrikanten 

(o.a. HP)
• Internet (koper en glas)
• Telefonie
• Adviseur



Businesscase
Wij maken voor elk project een businesscase waarin wij de verschillende 
factoren / variabelen van uw organisatie benoemen. 
• Groeiverwachtingen
• Kritische succes factoren
• (key) gebruikers
• Applicaties
• Budget
• Etc.

Aan de hand hiervan gaan wij kijken welke technische oplossing het 
beste bij uw organisatie past.
Maar ook hoe deze aan uw budget aangepast kan worden.

Expertises
• Netwerk infrastructuren
• Storage en Servers
• Server- en desktopvirtualisatie
• Aanleg databekabeling
• Serverrack oplossingen
• Wifi netwerken
• Connectivity
• Hardware services en Carepacks
• Roll outs en logistieke dienstverlening
• Office 365 oplossingen

Uw voordelen:
• Een technische oplossing die met uw bedrijf meebeweegt en jaren 

mee kan.
• Een investering die wordt gemeten naar uw budget.
• Een project dat naar tevredenheid wordt doorlopen en afgerond.

Kortom, u weet precies wat u te wachten staat en dat u met CAB 
Projects de juiste keuzes maakt.  


