
HOE WEET JE 
WANNEER JE MOET 
OVERSTAPPEN NAAR 
EEN ANDER 
ICT-BEDRIJF?

OVERSTAPPEN IS 
NIET INGEWIKKELD

ZONDER PROBLEMEN 
OVERSTAPPEN

Meer informatie over Compatible?

Klik hier of bel ons 035 628 1414

Veelal wordt gedacht dat het overstappen naar een 

andere ICT-leverancier ingewikkeld en zelfs gevaarlijk 

is. Met een goede voorbereiding is dat helemaal 

niet geval.

VEILIG OVERSTAPPEN MET GOEDE 

VOORBEREIDING 

Veel van onderstaande vragen zijn te beantwoorden 

met behulp van het contract en een laatste factuur 

van het ICT-bedrijf:

1. Welke afspraken zijn er gemaakt met jouw huidige 

ICT-bedrijf?

2. Wat is de opzegtermijn?

3. Welke diensten (internet- en/of (mobiele) 

telefoonabonnement, Microsoft, Back-ups etc.) 

accountsneem je momenteel af?

4. Welke apparaten (computers, laptops, telefoons, 

printers etc.) worden er onderhouden?

Kom je er niet uit? Vraag dan om hulp van een ICT 

specialist bij bijvoorbeeld Compatible.

Met de verkregen informatie kan Compatible 

jouw omgeving, migreren en upgraden zodat je 

bedrijf flexibeler is en daarbij ook nog eens kosten 

bespaard. Vanzelfsprekend wordt ervoor gezorgd 

dat jij en jouw medewerkers niks merken van deze 

migratie.

Twijfel je of jouw ICT-bedrijf nog wel bij je past? Als 

je één van de volgende vragen moet beantwoorden 

met ‘Ja’, dan kan je waarschijnlijk kosten besparen en 

flexibeler werken door over te stappen.

1. Stapelt het aantal openstaande tickets al snel op?

2. Dien je voor eenvoudige wijzigingen, zoals het 

aanpassen van de naam of rechten van een collega 

of medewerker contact op te nemen met jouw 

ICT-bedrijf?

3. Je hebt het idee dat je voor te veel Microsoft-

accounts betaald (welke niet in gebruik zijn)?

4. Heb je vaker onenigheid over de factuur?

5. Heb je een offerte gekregen voor een nieuwe 

server zonder alternatief om naar de Cloud te gaan? 

6. Betaal je voor je diensten met een strippenkaart?

Natuurlijk zijn er meer factoren die bepalen of je nog 

past bij jouw huidige ICT-bedrijf, maar als je één van 

bovenstaande vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord. Dan 

is het zeker aan te raden eens wat meer informatie in 

te winnen.

IT bedrijf voor beheer & support

www.compatible.nl
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