
 

 

Checklist voor een betrouwbare automatisering 

Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten? 
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Stuurt u dit whitepaper vooral door, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.  

De inhoud hiervan elders publiceren mag ook, mits u J-ware als bron vermeldt.  
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Bent u een MKB-er die zijn of haar ICT geheel of gedeeltelijk uitbesteed heeft? Dan is deze 

checklist op uw lijf geschreven.  

 

U geeft namelijk uw ICT uit handen, maar de regie wilt u wèl in eigen hand houden. Als u 

weet waar u op moet letten, is dat een stuk gemakkelijker. Na het invullen van deze checklist 

weet u precies wat goed gaat, en waar u nog aan moet werken.  

 

 Zijn uw servers betrouwbaar genoeg voor uw bedrijf?  

Wat gebeurt er als een server uitvalt? Staan dan al uw heftrucks stil, of is het een 

kwestie van een uurtje geen mail versturen en ontvangen? Al naar gelang de kosten 

die gemoeid zijn met serveruitval, kunt u bepalen hoe uitgebreid het systeem moet 

zijn dat u in huis heeft. En hoeveel beveiliging u in moet bouwen om uitval te 

voorkomen.  

 

 Is uw systeem voldoende beschermd tegen indringers en virussen?  

Uw servers zijn gekoppeld aan het internet. Dit is niet gevaarlijk, als u de juiste 

maatregelen treft. Wilt u alleen thuis uw e-mail lezen, of wilt u thuis de beschikking 

hebben over alle functionaliteiten die u ook op kantoor heeft? Uw ICT is als een huis: 

elke deur die u open zet levert gevaar op, en moet dus u beschermen. 

 

 Controleert u regelmatig de status van uw server? 

Het kost maar vijf minuten per dag: het controleren hoe de servers het doen. Loopt 

de harde schijf vol? Is de back-up van de bestanden succesvol voltooid? Zijn er geen 

rare foutmeldingen? Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Het is tenslotte 

geen pretje als een server uitvalt, en de back-ups blijken niet gemaakt te zijn. 

 

 Voert u regelmatig onderhoud uit?  

Door regelmatig proactief onderhoud op uw servers uit te (laten) voeren voorkomt u 

dat een server dichtslibt of  vervuild raakt met overbodige programma’s. Technisch 

onderhoud voorkomt dus dat servers uitvallen. Heeft uw bedrijf tussen de 10 en 50 

medewerkers, dan is iedere maand onderhoud geen overbodige luxe. Bij zo’n 

onderhoudsbeurt worden de beveiligingsupdates op de server geïnstalleerd. Ook 

worden de logboeken gecontroleerd op niet-kritieke meldingen. 

 

 

 

 



 Checklist voor een betrouwbare automatisering
  

 
J-ware ICT voor MKB: Persoonlijk, Passend en Betaalbaar 2 

 

Veel ICT bedrijven bieden zogenaamde ‘support contracten’. Als u belt, krijgt u 

binnen 4 uur antwoord. U bent beter af met een onderhoudscontract met een 

dagelijkse en maandelijkse check van het systeem, uitgevoerd door iemand met 

verstand van uw ICT omgeving. Vergelijk het met een auto. Bij een supportcontract 

repareert men de motor van de auto omdat deze het begeven heeft. Een 

onderhoudscontract kunt u vergelijken met een maandelijkse grote beurt waarbij 

men alle problemen met de auto uit voorzorg oplost. 

 

 Heeft u genoeg datacapaciteit?  

Een belangrijk deel van uw ICT omgeving is opslag van data en het veiligstellen 

hiervan.  Dat belangrijke applicaties noodgedwongen stoppen omdat ze hun data niet 

kwijt kunnen is geen fijn vooruitzicht. Zorg dus voor voldoende opslag, zodat u niet 

overhaast extra opslag moet regelen als de schijven volgelopen zijn.  

Bedenk van te voren welke data u gaat opslaan (AutoCAD bestanden zijn veel groter 

om op te slaan dan worddocumenten), hoe belangrijk de data zijn en hoe vaak u ze 

wilt wijzigen. Bekijk dit op een langere termijn van bijvoorbeeld 2 of 3 jaar. 

 

 Schoont u regelmatig op? 

Uw bureau is misschien schoon, maar zijn uw harde schijven dat ook? Wat doet u 

bijvoorbeeld met de gegevens van iemand die uit dienst is gegaan. Lekker laten 

staan, want de harde schijf is toch groot genoeg?  

Door ook uw informatie binnen de ICT omgeving regelmatig op te schonen bespaart 

u op opslagkosten (schijven, back-up) en licenties (overbodige gebruikers en 

computers). Daarnaast is het vernieuwen van een schone ICT omgeving vele malen 

eenvoudiger dan het vernieuwen van een vervuilde omgeving.  

 

 Kunt u efficiencywinst boeken door werkprocessen te automatiseren?  

Bij ICT kan alles, wordt vaak gezegd. Alles is een groot woord, maar veel kan er zeker. 

Wordt er bijvoorbeeld veel informatie overgetypt door de back-office, dan is dat een 

mogelijkheid tot automatisering. Als het goed is, is uw ICT bedrijf op de hoogte van 

de processen in uw bedrijf, en kijkt men verder dan de techniek alleen.  

Laat uw ICT bedrijf een onderzoek doen naar het pakket dat past bij uw uitdaging of 

vraag of het een programma uittest dat u voor ogen heeft. Laat uw ICT bedrijf ook 

vooral kijken naar de systeemtechnische kant. Dit om te voorkomen dat u achteraf 

voor ongeplande investeringen komt te staan. Zijn er geen geschikte applicaties in de 

markt, dan is maatwerk de volgende keuze.  
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 Beheerst u de kosten goed genoeg? 

Waarom worden de deadlines van veel ICT projecten niet gehaald? Vaak komt dat 

omdat de grenzen van de projecten niet goed worden bewaakt. Wat begon met het 

installeren van een server kan uitlopen op het maken van een complete applicatie. 

Het ICT bedrijf schrijft de uurtjes en u zit met kostenoverschrijding.  

Het is ook wel begrijpelijk want u als opdrachtgever ziet opeens allerlei 

mogelijkheden, en wil die graag verwezenlijkt zien. Ons advies: definieer nieuwe 

mogelijkheden als nieuwe projecten. Op die manier haalt u uw deadlines en, ook 

belangrijk, heeft u volledig inzicht in de gemaakte kosten. 

 

 Overlegt u op tijd over veranderingen in uw bedrijf? 

Bijna elke verandering binnen uw bedrijf heeft effect op uw ICT omgeving. Ga 

daarom in een vroeg stadium in overleg met uw ICT bedrijf, zodat deze effecten 

helder zijn en ernaar gehandeld kan worden. Weet u al dat u over een half jaar een 

nieuwe vestiging gaat openen, dan kan het ICT bedrijf nu al rekening houden met het 

koppelen van systemen en het aanvragen van nieuwe licenties en nieuwe pc’s. 

Zelfs als u verhuist van de ene naar de andere kant van de straat, kunt u voor 

verrassingen komen te staan. Voor het verleggen van een internetkabel is het ICT 

bedrijf afhankelijk van een provider, en dat kan zomaar een maand duren.  

 

 Werkt u met een ICT bedrijf dat bij u past?  

Een ICT medewerker heeft een belangrijke rol in uw organisatie. Hij heeft toegang tot 

veel  data. U zult het ICT bedrijf dat u inhuurt dus moeten vertrouwen. Zorg dat u al 

een band heeft opgebouwd met een ICT bedrijf voordat u een probleem heeft. Een 

idee is om een ICT bedrijf te vragen om een kosteloze inventarisatie, zodat het bedrijf 

bij het eerst komende probleem voldoende kennis heeft van uw ICT omgeving.  

Houdt rekening met de grootte van het ICT bedrijf en haar klantenkring. Een zakelijke 

relatie is gebaat bij een gezonde afhankelijkheid. U moet voor uw ICT bedrijf een 

interessante klant te zijn, anders krijgt u meestal niet de ondersteuning die u 

verdient. 

Let er ook op dat het ICT bedrijf een vaste ICT medewerker koppelt aan uw bedrijf 

zodat u niet steeds opnieuw alles hoeft uit te leggen.  

Tenslotte: zoek een ICT bedrijf dat oplossingen biedt in plaats van producten of 

adviezen. Straalt de offerte uit dat er meegedacht wordt, of wordt er alleen een 

bepaald type computer van 400 euro geoffreerd? Vergelijke het met naar de garage 

gaan om een nieuwe BMW te kopen, of naar de carrosseriebouwer om een viskar op 

maat te laten ontwerpen.  
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Dit whitepaper wordt u aangeboden door:  

 
 

 

 

Wij zorgen dat onze opdrachtgevers alle hokjes kunnen aanvinken! 

 

 

 

 

Ons aanbod voor de lezers van dit whitepaper 

In een kosteloos adviesgesprek lopen we met u deze checklist door, en helpen we u bij het 
maken van de juiste keuzes.  

Bel ons voor een afspraak op nummer 0113 715533, of mail ons via advies@jware.nl 

 

 

  

mailto:advies@jware.nl
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Over J-ware ICT 

In 2006 richtte Job van de Velde J-ware ICT op om het MKB in de regio Zeeland en West 

Brabant te ondersteunen op ICT gebied. J-ware biedt passende ICT oplossingen voor MKB 

bedrijven tussen de 5 en 50 medewerkers. Wij beheren servers en werkstations, 

ontwikkelen ICT oplossingen en implementeren deze oplossingen.  

De afgelopen jaren is het bedrijf gestaag gegroeid naar 4 medewerkers. Deze medewerkers 

houden kantoor op het industrieterrein de Smokkelhoek in Kapelle. 

 

 

 Persoonlijk 
We zijn betrokken bij uw bedrijf, en sturen altijd een vaste ICT medewerker. 
Wanneer deze afwezig is op het moment dat u hem nodig heeft, doen wij intern de 
overdracht, zodat u niets hoeft uit te leggen. Als externe partij functioneren we dus 
als uw interne systeembeheerder. 
 

 Passend 
We zijn niet alleen maar kabelaansluiters, maar denken met u mee. We verdiepen 
ons in uw bedrijfsprocessen, zodat we weten wat u doet en waarom u dat zo doet. 
We verkopen u nooit minder, maar ook niet meer dan u echt nodig heeft. 
 

 Betaalbaar 
Wij bieden oplossingen die betaalbaar zijn voor uw onderneming.  Met scherpe 
tarieven, onderhoudscontracten met een gunstige prijs en levering tegen goede 
voorwaarden. 

 

 

 

J-ware ICT 

Fleerbosseweg 7 

4421 RR Kapelle 

Telefoon: 0113 715533 

www.jware.nl 

info@jware.nl 
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