Anders Kijken, Denken, Doen

Samen werken aan samenwerken

Richting Geven
Avit is van oorsprong een netwerkintegrator die bedrijfsnetwerken tot optimale
prestaties brengt.
Onze specialiteit ligt bij complexe, bedrijf kritische infrastructuren, of dat nu gaat
om Multi-domein architectuur of complete Managed Services zoals Software
Defined Netwerken (SD-WAN).
Het laten groeien van onze dienstverlening is van groot belang om ons aandeel in
de markt te laten groeien.

Organiseren
Samen met Ronald Hoogeboom van Altijd Continuïteit heeft Avit een strategie
voor Services ontwikkeld die past bij onze groeiambities richting 2024.
Hierdoor was het noodzakelijk om naast onze traditionele Support-, Managed
Services en Clouddiensten te kijken naar nieuwe vraag in de markt.
Daarbij is een andere opzet van onze serviceorganisatie nodig.
Service Integratie dienstverlening wordt meer en meer gevraagd in de markt.
Organisaties krijgen steeds meer moeite met de hoeveelheid leveranciers die ze
moeten besturen om hun IT dienstverlening te kunnen blijven leveren.
Deze dienst is voor Avit een perfecte toevoeging op ons dienstenportfolio.

helpt Avit Services groeien & bloeien
“
heeft Avit naar volle tevredenheid geadviseerd
en begeleid naar een nieuwe Services strategie waarbij Service
Integratie als nieuwe dienstverlening werd geïmplementeerd.”
Begeleiden
Ronald heeft ons uitstekend geadviseerd en begeleid.
De dienst Service Integratie hebben we met behulp van Ronald succesvol geïmplementeerd binnen Avit.
Inmiddels zijn we actief als Service Integrator bij een van onze grotere klanten.
Daardoor hebben we in 2019 onze groeidoelstelling voor Services van 50% ruim bereikt en ziet het er
voor 2020 ook veelbelovend uit.

Evalueren
Ik heb de samenwerking met Ronald Hoogeboom als bijzonder prettig
ervaren waarbij professioneel, uit wederzijds respect werd gewerkt en
met een gezonde dosis humor.
Ik kijk met veel plezier terug op het traject wat wij bij Avit met Altijd
Continuïteit succesvol hebben afgerond.
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