
REALDOLMEN
DEVICE-AS-A-SERVICE 

Met het DaaS-programma van Realdolmen 
kunnen we vanaf nu hardwareoplossingen 
op basis van maandelijkse facturering 
aanbieden. U hoeft geen zware 
investeringen te doen, maar ontvangt 
maandelijks een overzichtelijke factuur 
van de kosten. Daarnaast bundelen we 
voor u ook de laatste versie van Microsoft 
Office365 en aanvullende diensten zoals 
installatie, migratie, training en helpdesk. 
Het Daas-programma van Realdolmen is 
samengesteld om uw organisatie zoveel 
mogelijk te ontzorgen. Afhankelijk van het 
niveau van dienstverlening dat u wenst, 
kunt u kiezen uit DaaS Light, DaaS Medium 
of DaaS Premium. U sluit het contract 
af per twee jaar. Gedurende die periode 
staan onze IT-specialisten volledig te uwer 
beschikking. Dat is onze servicegarantie.
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 Hardware 

U beschikt steeds over up-to-date hard-
ware. De toestellen in ons aanbod zorgen 
voor de nodige kracht en mobiliteit om 
uw job efficiënt uit te voeren. Aangezien 
ze omvat zijn in een contract voor twee 
jaar, zal u bij een eventuele hernieuwing 
opnieuw een volledig nieuw en up-to-date 
toestel ter beschikking krijgen. Op die ma-
nier bent u steeds mee met de nieuwste 
technologie. U kunt kiezen uit de volgende 
twee toestellen: Microsoft Surface Pro 4 of 
HP Elite x2 1012 G1. 

 Hardwarediensten 

Naast het toestel zelf leveren we ook de 
nodige diensten rond deze hardware:

• Mobile Device Management: 
bij verlies of bij diefstal van het toes-
tel kan Realdolmen het device remote 
blokkeren of wissen. Op die manier 
bent u zeker dat er geen kritische 
bedrijfsinformatie verloren gaat of 
gestolen wordt. 

• Next Business Day Swap:  
bij een eventuele panne voorziet Real-
dolmen een ‘next business day’-om-
wisseling van het toestel. Op die 
manier hebt u steeds een werkend 
toestel. 

ONS AANBOD

Afhankelijk van de services die u wenst, 
kunt u kiezen uit DaaS Light, DaaS Me-
dium of DaaS Premium. Hieronder vindt 
u de drie pakketten op een rij. Zo kunt 
u zien uit welke onderdelen elk pakket 
bestaat en wat de kosten zijn. U betaalt 
voor het pakket als geheel en niet voor 
de losse componenten.

 Office365 Business  

Premium Licentie 

Een volledige cloudoplossing met uitgebreide functionaliteiten:

• Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en Publisher 

• Exchange Online: 50GB mailbox, contacten en gedeelde kalenders 

• OneDrive for Business: werkbestanden opslaan, delen en synchroniseren in de cloud, 1TB opslag

• Skype for Business: chatberichten, audio- en videogesprekken, online vergaderingen en samenwerking

Services voor DaaS Light, DaaS 
Medium en DaaS Premium

Extra services voor DaaS Medium en DaaS Premium

• MICROSOFT SURFACE PRO 4 
Core i5 6300U / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 
12.3” aanraakscherm 2736 x 1824 - HD Graphics 520 – Microsoft Surface 
Pro 4 Type Cover Black Azerty BE – Surface Pen 

• HP ELITE X2 1012 G1 
Tablet met afneembaar toetsenbord - Core m5 6Y54 / 1.1 GHz - Win 10 Pro 
64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 12” IPS aanraakscherm 1920 x 1280 - HD 
Graphics 515 – HP Elite x2 1012 G1 Travel Keyboard - HP Active Pen
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Hardwarediensten

Realdolmen voorziet uw toestel van een 
professionele antivirusoplossing zodat u 
ook op dat vlak de nodige beveiliging geniet. 

Set-up en migratie

U hoeft zich geen zorgen te maken over 
het opzetten van de nieuwe omgeving. Wij 
zorgen ervoor dat u snel aan de slag kunt 
gaan. U kunt rekenen op een volledige 
ontzorging wat betreft:

• Set-up van de volledige Office365-
omgeving

• Migratie van bestaande mailboxen naar 
de cloud

• Migratie van lokale data naar OneDrive

Support

Nieuwe tools gaan vaak gepaard met 
nieuwe vragen. We voorzien daarom in de 
nodige support. Zijn er problemen met de 
applicaties of hebt u vragen? U hebt toegang 
tot de Realdolmen Service Line waar onze 
medewerkers u telefonisch ondersteuning 
zullen bieden. Deze servicedesk is 
beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 
9.00 tot 17.00.  

Opleiding

Wij helpen u met het gebruik van de 
software en zorgen ervoor dat u snel 
vertrouwd bent met uw nieuwe omgeving 
en de extra efficiëntie die Office365 biedt: 

• 1 dag opleiding over Office365 en de 
overgang naar de cloud

• In groepen van maximum 12 personen

• Online documentatie zodat de gebruikers 
de nodige naslagwerken hebben

Uw voordelen

 
Geen grote initiële investeringskosten: door 
de maandelijkse facturering van de vaste 
kosten per gebruiker/device verschuiven 
uw investeringskosten naar operationele 
kosten. 

• U beschikt altijd over de nieuwste en 
veiligste hardware en software.

• Wij zorgen voor alles: de installatie- en 
migratieservice is inbegrepen, en u 
beschikt bovendien over een virtueel 
IT-team dat zorgt voor support en het 
beheer van het IT-park.

• Gerichte eindgebruikerstrainingen 
maken dat u snel en productief aan de 
slag kunt gaan met de nieuwe tech-
nologie.

Extra services voor DaaS Premium

Hardware (1)
Microsoft Surface Pro 4 I5/256/8
Surface Pro 4 Type Cover BLACK AZERTY BE
Surface Mini DisplayPort to VGA Adapter
Of
HP Elite x2 1012 G1  m5 6Y54 8GB/256GB 
HP AZ BE keyboard
HP USB-C to VGA Adapter

Hardwarediensten
- Mobile Device Management
- Next Business Day Swap

Facturering
Maandelijks

Contract
24 maanden

DaaS Light (HW)
Min. 10 toestellen: 
68 euro/maand

DaaS Premium (HW+SW+Services)
Min. 10 toestellen: 106,00 euro/maand
Min. 25 toestellen: 99,98 euro/maand

Aanvullende diensten
- Set-up
- Migratie
- Support
- Opleiding

O�ce365 Business 
Premium licentie

DaaS Medium (HW+SW)
Min. 10 toestellen:
78 euro/maand

1. Op aanvraag zijn ook andere hardware-devices mogelijk.



Interesse?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Realdolmen. 
U kunt ons bereiken op het nummer +32 2 801 55 55 of via info@realdolmen.com.

© Tous droits réservés à Realdolmen NV/SA - Huizingen, 2017

De Surface Hub van Microsoft is gemaakt voor teamwork en de must-have voor iedere moderne vergaderruimte. Met het uitgebreide multi-aan-
raakscherm, responsieve inkt en ingebouwde samenwerkingsopties zoals Skype for Business, Microsoft Office en Whiteboard, bevordert Microsoft 
Surface Hub de samenwerking tussen medewerkers op een natuurlijke manier. Het volledig geïntegreerde ontwerp, de keuze uit twee schermgrootten 
(84 inch en 55 inch) en de flexibele montagemogelijkheden bieden een oplossing op maat van al uw bedrijfsbehoeften. Deze collaboration tool komt 
echter ook met een behoorlijk prijskaartje. Daarom maakt de Surface Hub vanaf nu onderdeel uit van de abonnementsservice van Realdolmen. Door 
dit innovatieve apparaat inclusief services aan een maandelijks bedrag aan te bieden, willen we voor onze klanten de aanschafdrempel aanzienlijk 
verlagen. Zo wordt de Surface Hub een betaalbare kaart voor iedereen.

Surface Hub-as-a-Service

SaaS 55 INCH (2) SaaS 84 INCH (3)

Hardware Surface Hub 55”
Rollend statief voor Surface Hub 55”

Surface Hub 84”
Rollend statief voor Surface Hub 84”

Ondersteuning 3 jaar onsite hardwareservice
3 jaar softwareservice: telefonisch, online of mail
SLA: onsite, volgende werkdag

3 jaar onsite hardwareservice
3 jaar softwareservice: telefonisch, online of mail
SLA: onsite, volgende werkdag

Installatie Installatie op rollend statief Installatie op rollend statief

Migratie Optioneel: configuratie en integratie in domein/tenant Optioneel: configuratie en integratie in domein/tenant

Opleiding ½-dag opleiding: hoe te gebruiken en hands-on eindgebruikerssessie ½-dag opleiding: hoe te gebruiken en hands-on eindgebruikerssessie

Facturering Maandelijks Maandelijks

Contract 36 maanden 36 maanden

Prijs 365,00 euro/maand 790,00 euro/maand

2. Het 55”-model is bedoeld voor twee personen om schouder aan schouder aan te werken en is perfect voor kleinere vergaderruimtes en in werkomgevingen waarin u de Surface Hub regelmatig 
moet verplaatsen naar andere vergaderruimtes. 
3. Het 84”-model is ideaal voor grotere omgevingen zoals middelgrote tot grote vergaderruimtes en laat drie mensen tegelijkertijd comfortabel met elkaar communiceren via het scherm. 


