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Dekkers IT Solutions & Consultancy
Efficiënt. Wat anders?



De arbeidswereld verandert snel. De werkplaats wordt 
een gedigitaliseerde werkruimte. Werken op afstand 
is de norm die wordt veroorzaakt door de toegenomen 
vraag naar mobiele apparaten en digitale zakelijke 
apps die nodig zijn om de veranderende werkomgeving 
op afstand te ondersteunen. De uitdagingen voor uw 
IT: ongelijksoortige tools, complexe serviceprocessen, 
schaduw-IT en gegevensbescherming. Dekkers IT 
Solutions & Consultancy levert efficiënte oplossingen 
voor al uw IT uitdagingen. 

“Dekkers IT Solutions & Consultancy levert krachtige, 
innovatieve, betrouwbare en betaalbare oplossingen, 
die uw organisatie efficiënter en productiever ma-
ken.”

DEKKERS IT SOLUTIONS & CONSULTANCY IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kennis en best practice is onze voorsprong
Sinds 1997 was Dekkers IT Solutions & Consul-
tancy (voorheen Dekkers Intermediair) een onder-
scheidende speler op de IT markt. Door de diversiteit 
van onze software oplossingen kunnen we de gehele 
Benelux bedienen.Met trots kijken we terug op wat 
we in het verleden hebben bereikt. Maar met nog 
meer vertrouwen kijken we naar de toekomst, want 
als Dekkers IT Solutions & Consultancy lopen wij 
voorop als het gaat om innovatie en expertise op 
het gebied van softwareoplossingen! Wij hebben 
de functionele en technische kennis in huis om te 
adviseren, maar ook om u volledig te ondersteunen 
bij het implementeren van uw oplossing op maat. De 
broers Willem-Jan en Chrétien Dekkers staan aan het 
roer van de onderneming en hebben het vizier op de 
toekomst gericht.

“Wij zien vaak dat IT-afdelingen moeite hebben hun 
organisatie op een snelle en relevante manier te 
faciliteren. Tegelijkertijd hebben medewerkers toren-
hoge verwachtingen. De mogelijkheid om met een 
paar kliks te beschikken over applicaties, diensten 
en opslag is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. 
Wanneer organisaties niet kunnen voldoen aan deze 
verwachtingen wordt er inefficiënt langs een systeem 
gewerkt dat bijdraagt aan een onoverzichtelijke 
situatie.”

Visie op de toekomst
Wij vinden het belangrijk dat organisaties op 
een effectieve manier kunnen werken en met 
slimme oplossingen alle technische mogelijkheden 
benutten. Om dit te bewerkstelligen werken wij als 
familiebedrijf al meer dan twintig jaar samen met 
kleine en middelgrote bedrijven om de productiviteit 
te verhogen. Door de samenwerking met meerdere 
grote partners als BMC Software en Matrix42 kunnen 
wij IT-oplossingen bieden voor kleine en middelgrote 
bedrijven van 100 tot 3000 geautomatiseerde werk-
plekken.

“Ontdek bijvoorbeeld de kracht van een Unified 
Endpoint Management oplossing. Beheer uw IT-
omgeving vanuit één inzichtelijk console. Met een 
paar kliks hebben al uw medewerkers de applicatie 
die ze nodig hebben. Op elk apparaat en volledig 
geautomatiseerd. Maak uw IT weer beheersbaar en 
geef medewerkers het gebruiksgemak dat ze gewend 
zijn.”



Vind de juiste balans tussen kostenbeperkingen en 
efficiëntie van uw IT
 » Automatiseer terugkerende IT-taken zoals softwaredistributie, apparaat beheer, updates, patches en 

ondersteuningsverzoeken. 

 » Standaardiseer uw diensten en stel ze beschikbaar via uw Selfservice Portal. Hiermee kunt u 
goedkeuring, provisioning en uw kritische zakelijke services automatiseren. 

 » Profiteer van continue documentatie. Wijs autorisaties toe, installeer software en log 
goedkeuringsprocessen in overeenstemming met regelgeving zoals GDPR of CCPA. 

 » Verbeter de transparantie en controle over alle IT-kosten, zoals licenties, contracten en uw 
cloudoplossingen. 

 » Verbeter uw productiviteit terwijl u uw IT-kosten verlaagt om de werklast van uw IT-organisatie 
aanzienlijk te verminderen en het aantal serviceverzoeken te verminderen.

DEKKERS IT SOLUTIONS & CONSULTANCY IN ÉÉN OOGOPSLAG

Eenvoud
Transformeer uw processen in intuïtieve selfservice-ervaringen
 » Automatisering IT routinetaken 

Voorbeeld: software distribueren als een selfservice
 » Standaardiseer en automatiseer met behulp van workflows 

Voorbeeld: onboarding van nieuwe medewerkers

Duidelijkheid
Meer transparantie van uw IT-landschap, via een centraal overzicht van alle gegevens
 » Balans op elk moment cloud- en SaaS-voorraden 

Voorbeeld: analyseer en optimaliseer uw cloudkosten
 » Inventariseer huidige autorisaties en toegangen 

Voorbeeld: een AVG-audit ondergaan

Veiligheid
Uitgebreide beschermingen tegen gegevensverlies met behulp van robuuste (ingebouwde) beveiligingen
 » Geïntegreerde applicatie-, apparaat- en toegangscontrole 

Voorbeeld: mobiel thuiswerken
 » Begrijp hoe gebruikers en apparaten zich gedragen 

Voorbeeld: identificeer en blokkeer frauduleus gedrag in realtime

Zijn uw IT processen al goed geautomatiseerd? 
Meer dan 1000 klanten in de Benelux. Dekkers IT Solutions & Consultancy 

is een vooruitstrevende IT software leverancier in de Benelux.
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Efficiënt. Wat anders?
Dit is onze belofte: Gegarandeerd Efficiënt. Dekkers IT Solutions & Consultancy verhoogt onbetwistbaar de 
productiviteit binnen uw organisatie. Wilt u ook weer grip op uw IT-strategie? Of wilt u een nieuw en (nog) 
efficiënter pad inslaan? Wij delen onze kennis graag met u. Heeft u oriënterende vragen of wilt u direct uw 
uitdaging voorleggen?  Bel vandaag nog met een van onze experts. U kunt ons bereiken via 088 007 93 50 
(NL), 036 480 244 (BE) of stuur een email naar info@dekkersit.com.

Onze Partners
Meer dan honderdduizend gebruikers werken dagelijks met onze oplossingen. Samen met onze partners 
werken we hard aan gebruikerstevredenheid. Onze hoge verlengingspercentage voor abonnementen, en 
support & onderhoud is een bewijs van onze klantevredenheid.


