
ITSN 
Surface as a Service

Ben je op zoek naar een  
moderne werkplekdienst 
welke past in een  
Cloud strategie?
Met de ‘Surface as a Service’  
dienst wordt je volledig  
ontzorgd met een moderne  
werkplek passend in een  
Cloud strategie. Je hoeft  
zelf niet meer te  
investeren in de  
hardware, software  
licenties, security,  
asset administratie,  
gebruikersondersteuning  
en leverings- en  
retour beleid.

geen investeringen,  
vaste prijs per maand
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ITSN Surface as a Service  kan jou helpen om je  
IT-middelen en managed services te optimaliseren voor 
de wereld van vandaag en morgen.

Adoptie consultancy 
voor verbeteren 
productiviteit

Moderne
gepersonaliseerde
werkplek

Geen investeringen,  
vaste prijs per maand

Gebruikers- 
ondersteuning,  

beheer en security

• ITSN met behulp van Microsoft Intune en 
Autopilot de Surface ‘persona’ afhankelijk 
volautomatisch installeert (en ook op afstand 
kan herinstalleren als dit nodig is) en security 
functies biedt zoals antivirus, disc encryptie en 
multi-factor authenticatie toegang. 

• ITSN de Surface persoonlijk aan de  
betreffende medewerker uitlevert inclusief de 
gebruikersovereenkomst van de betreffende 
organisatie.

• ITSN na de levensduur de Surface inneemt en 
vervangt voor een nieuwe Surface.  
De ingenomen Surface wordt gecertificeerd 
schoongemaakt en circulair een 2e leven  
gegeven. 

• ITSN de Surface vervangt (indien nodig) om zo 
de medewerker binnen 1 werkdag weer  
productief te laten zijn.

• ITSN alle Surfaces actief beheert inclusief asset 
management en rapportages.

• ITSN via een eigen Nederlandstalige Service-
desk volledige gebruikersondersteuning biedt.

• ITSN ook kan ondersteunen bij de  
communicatie en adoptie van de implementatie 
van een moderne Cloud gebaseerde werkplek-
dienst om zo de productiviteit van de gebruiker 
te verbeteren.

• ITSN deze naadloos integreert met Microsoft  
Office 365 en de Workspace dienst van ITSN.

Verder maakt deze dienst uniek dat:

Meer informatie?  
Vraag via sales@itsn.nl een  
vrijblijvende demo en offerte aan.

ITSN 
Innovatoren 5a
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
0888 - 11 11 11
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