
IT-COMPONENTEN 
BEWAKEN. VEILIG, SNEL 
EN BETROUWBAAR 

MANAGED SERVICES
Uw ICT-systemen of -beheer 
uitbesteden. Betrouwbaarheid, 
transparantie en continuïteit. 



De huidige technologische ontwikkelingen 
eisen dat de kennis binnen uw organisa-
tie meegroeit. 24-uurs economie vraagt 
om 7x24 uur beschikbaarheid van uw ICT-
systemen. Door beperkte bezetting, ziekte-
verzuim en vakantieverplichtingen kan 7x24 
uur bewaking niet worden gegarandeerd. 
Steeds meer bedrijven gaan daarom op zoek 
naar een goed alternatief. Dé oplossing hier-
voor, het uitbesteden van uw ICT-systemen 
en het continue beheer daarvan, wordt ge-
boden door Managed Service Providers 
(MSP). Zij geven u een hoger rendement, 
meer efficiency en flexibiliteit, zonder over-
bodige ICT-investeringen

Betrouwbaarheid, Transparantie en Continuïteit!

PST Managed Services



Bij PST Business Services vindt u een dergelijke 
samenwerking. Bedrijven kunnen het beheer 
van systemen met een gerust hart aan ons uit-
besteden. Wij bieden onze klanten de beno-
digde kennis en hebben de middelen tot onze 
beschikking om u zo goed mogelijk terzijde 
te staan. Wij hebben betrouwbaarheid, trans-
parantie en continuïteit bovenaan op onze  
prioriteitenlijst staan, omdat wij als geen ander 
weten hoe belangrijk dit voor onze klanten is.

Met PST Managed Services bieden wij u flexibi-
liteit en dus verschillende contractvormen aan. 
U kunt zelf kiezen welke manier van samenwer-
ken het beste bij uw specifieke wensen past.

Betrouwbaarheid, Transparantie en Continuïteit!



Het vergt veel mankracht om uw systemen 7x24 
uur te beheren. Bovendien verandert de tech-
nologie in een razendsnel tempo waardoor de 
technologische kennis binnen uw bedrijf vaak 
niet up-to-date is. Of er zijn slechts enkele 
personen binnen uw bedrijf die de juiste ken-
nis hebben om bepaalde taken uit te voeren. 
Het zou erg vervelend zijn als één van deze 
medewerkers ziek is of vrij heeft  en er zich 
een probleem voordoet in uw omgeving. Bij 
PST Business Services weten we dat een paar 
minuten downtime catastrofale gevolgen kan 
hebben voor uw bedrijf. In een voorkomende  
situatie bent u alsnog aangewezen op externe 
partijen om systemen opnieuw op te bouwen 
of  tijdelijk het beheer van uw systemen over 
te nemen. Voor een vast bedrag per maand 

kunnen wij u de gevraagde (systeem)capaciteit 
leveren en behoren hardware investeringen tot 
het verleden.

Kiest u voor PST Managed Services? Dan bent 
u van veel ICT-zorgen verlost. U bent bij ons ver-
zekerd van de juiste hulp op het juiste moment. 
Daarnaast kunt u profiteren van de beste tech-
nieken en technologieën op de markt zonder 
daarin zelf te hoeven investeren. Kies daarom 
voor het uitbesteden van uw beheer aan een 
betrouwbare partij als PST Business Services. 
Wij zijn ruim 20 jaar gecertificeerd IBM Busi-
ness Partner en hebben dan ook ruime kennis 
en de juiste middelen voorhanden om ook úw 
beheer op ons te nemen. Zo bent u verzekerd 
van een bedrijf dat optimaal functioneert. 

Gecertificeerd Business Partner

Waarom PST Managed Services?



Een Managed Services-contract bij PST Busi-
ness Services betekent dat wij vierentwintig 
uur per dag de verantwoordelijkheid voor 
het beheer en de veiligheid van uw syste-
men van u overnemen. Dit bespaart u tijd en 
kosten voor het inhuren van extra werkne-
mers of het aanschaffen van nieuwe servers. 
U kunt ervoor kiezen om het beheer tijdelijk 
of permanent aan ons uit te besteden. 

Hoewel wij het beheer van bijna elke om-
geving op ons kunnen nemen, hebben wij 
uitzonderlijke expertise op het gebied van 
IBM-systemen. 

PST Business Services biedt verschillende 
Managed Services-contracten aan. U kunt 
onder andere kiezen uit onderstaande con-
tractvormen.

Gecertificeerd Business Partner

Contractvormen

... voor de 
High Avai-
lability- en 

monitoring-
oplossingen 

van PST

... waarbij u 
computer-

capaciteit bij 
PST afneemt

... waarbij 
PST het 
remote 

beheer op 
zich neemt

... waarbij uw 
data wordt 
gespiegeld 

naar een 
server bij PST

... waarbij u 
beheer en 
capaciteit 

afneemt vanuit 
twee gespiegel-
de datacenters 

bij PST

Managed Services



Kiest u één van eerdergenoemde contracten, 
dan krijgt u via een internetportal toegang 
tot de PST Service Desk. Hier vindt u uptime 
reports, trendanalyses en kunt u direct zien 
hoe uw ICT ervoor staat. Deze informatie ver-
schaft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld in 
te spelen op bepaalde trends. Daarnaast bie-
den wij RPG-ondersteuning en ondersteu-
ning bij de installaties van applicaties. 

U kiest zelf welke contractvorm het best 
bij uw onderneming past. Wij vinden het  
belangrijk dat onze contracten transparant 
zijn. Hierdoor weet u altijd precies waar u aan 
toe bent en waar u voor betaalt. 

Een Managed Services-contract 
dat bij uw onderneming past! 

PST Service Desk



Betrouwbaarheid
Betrouwbaar, omdat wij enorm veel kennis en 
ervaring in huis hebben op het gebied van sys-
teembeheer, beschikbaarheid en monitoring.

Transparantie
Transparant, omdat wij ervoor zorgen dat u via 
een online dashboard te allen tijde weet hoe 
uw systemen ervoor staan, waar u aan toe bent 
en waar u voor betaalt.

Continuïteit
Continu, omdat wij vierentwintig uur per dag 
uw systemen beheren en wij met onze exper-
tise direct ingrijpen als er iets fout dreigt te 
gaan.

Dus waarom PST Managed Services?

Een Managed Services-contract 
dat bij uw onderneming past! 



Contact
Bent u geïnteresseerd in de Managed Services van PST Business 
Services en in de voordelen die wij uw bedrijf kunnen bieden? 
Kijk dan eens of op de Managed Services-pagina van onze website: 
www.pst.eu/msp of neem contact op met PST. Wij helpen u graag.

PST Business Services
Kersenboogerd 13
4003 BW Tiel
Nederland

T +31(0)88 247 4300
F +31(0)88 247 4343
E info@pst.eu

www.pst.eu/msp


