
GESPECIALISEERDE EN GECERTIFICEERDE PROFESSIONALS MET ALLE KENNIS VAN IT

ICT-PROJECTTEAM

SERVICE & SUPPORT

Een automatiseringstraject dat soepel verloopt. Zorgvuldig geïmplementeerd en geïnstalleerd. Zonder frustraties, ontevreden-

heid en discussies over kosten. Met het ICT-projectteam van AENC kan het! We begeleiden uw IT-projecten van A tot Z. Van 

advies en projectmanagement tot testen en nazorg. Onze IT-professionals nemen u mee  in nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van automatisering, zoals de cloud en beveiliging. Ook goed om te weten: we hebben altijd de meest recente certificeringen. 

Voor u de garantie dat onze kennis altijd up-to-date en van hoog niveau is.  

DE VOORDELEN VAN HET ICT-PROJECTTEAM

- Alle kennis in huis

- Gespecialiseerd en gecertificeerd

- Complete begeleiding van uw IT-traject

- Eigen R&D en productontwikkeling

- Eén aanspreekpunt, één verantwoordelijke

CERTIFICERING EN KNOW HOW

Ons team heeft alle certificeringen in huis voor vakkundige en betrouwbare projectadvisering en 

-begeleiding. We zijn up-to-date gecertificeerd voor de volgende A-merken: VMware, Microsoft, 

Citrix, RES, Veeam en Vasco. En we hebben specialistische kennis over onder andere Office 365, 

Mobile Device Management, Microsoft Azure, security, desktopvirtualisatie, servervirtualisatie 

en storage. Zo kunt u erop vertrouwen dat u de hoogste kwaliteit, het beste advies en de meest 

continue begeleiding bij de implementatie van uw nieuwe IT-omgeving krijgt.

TECHNISCHE ARCHITECTEN

Onze projectteammedewerkers zijn technische architecten. Ze geven vooraf technisch advies aan 

de account managers. Zo krijgt u altijd de juiste offerte en het beste plan van aanpak. Na opdracht 

verzorgt het projectteam de projectleiding en het –management. En na implementatie houden ze 

nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Zodat uw organisatie nooit achterloopt.

SCRUM

Ons ICT-projectteam werkt volgens de scrummethode. Scrum is een projectaanpak waarmee 

in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt. Elk project bestaat uit een aantal fases, en 

elke fase uit meerdere deelprojecten. In zo’n deelproject werken verschillende medewerkers met 

de beste expertise samen. Vooral aan de testfase en de fase ‘nazorg’ besteden we veel aandacht. 

Deze zijn namelijk bepalend voor het slagen van het project. De Technisch Projectleider blijft 

altijd eindverantwoordelijk voor het op te leveren product. Zo heeft u één aanspreekpunt en één 

eindverantwoordelijke.

R&D

Binnen ons ICT-projectteam is er volop aandacht voor Research & Development en nieuwe pro-

ductontwikkelingen. We doen onderzoek naar nieuwe en vernieuwende IT-oplossingen. En voor-

dat we zo’n nieuwe oplossing introduceren, testen we binnen het projectteam eerst alles uitvoerig 

door. Zo weet u zeker dat alles werkt als uw organisatie ermee gaat werken.

HET ICT-PROJECTTEAM, WAT KUNT U VERWACHTEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


