Installation
Services
We installeren niet alleen de apparatuur, maar zorgen
er ook voor dat werknemers direct aan de slag kunnen

Installation Services

Stel, uw klant heeft een bestelling van enkele honderden desktops geplaatst met de
vraag of u deze ook meteen kunt installeren. Grote kans dat u zelf over onvoldoende
personeel beschikt om dit uit te kunnen voeren. In dit soort gevallen kan Ingram
Micro u helpen. Met onze Installation Services zorgen wij ervoor dat alle apparatuur
na levering direct wordt geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt. Onze dienstverlening
is inzetbaar voor aanvragen van elke grootte en ieder type. Zo zijn we gespecialiseerd,
in samenwerking met onze partners, in de installatie van desktops, laptops, servers,
printers, TV-schermen en conferentie-apparatuur. Naast het installeren, zorgen we voor
het snel en efficiënt verhuizen, verwijderen en aanpassen van systemen.

Meer dan installeren

Indien gewenst bieden we ook aanvullende gebruikersondersteuning op de werkvloer. Bij een migratie zorgt gekwalificeerd en gecertificeerd personeel ervoor dat de eerste
eventuele issue’s uit het nieuwe systeem worden gehaald en
dat werknemers op weg worden geholpen met het in gebruik
nemen van de nieuwe apparatuur. We zorgen er kortom voor
dat alles werkt en dat gebruikers de nieuwe tools leren gebruiken.

Ingram Micro Flexible Services

Naast de Installation Services, kan Ingram Micro u onder
steunen met aanvullende diensten op het gebied van
warehousing, configuratie, transport en de verwerking van
oude apparatuur. Ook helpen we klanten bij vragen over
financieringen of IT-beheer. Op deze manier biedt het
Ingram Micro Flexible Services Team complete ondersteuning
in iedere fase van het distributieproces.
Meer weten over onze Installation Services? Neem contact
met ons op via flexibleservices_nl@ingrammicro.com.

Installation Services
in het kort:
●● Gekwalificeerd en
gecertificeerd personeel

●● U betaalt uitsluitend voor
de diensten die u gebruikt
(activity-based pricing)
●● Installatie en testen
van hardware (laptops,
desktops, monitors, etc.)

●● Installatie en testen van
netwerkserveren storageapparatuur

●● Verhuizing, verwijdering en
aanpassing van systemen
●● Ondersteuning bij uitrol,
migratie en integratie van
systemen

●● Persoonlijke overdracht en
registratie op locatie

