Veilige en slimme IT-oplossingen
voor de bouw

Klaar voor de toekomst met moderne IT

Back-up

Met materiaalschaarste, arbeidstekort en oplopende

Onze security maatregelen maken het

grondstofprijzen kent de bouw de nodige uitdagingen.

cybercriminelen lastig om toegang te krijgen tot

Wij helpen je bij het digitaliseren van je bedrijfs-

jouw bedrijfsnetwerk. Een goede back-up, die je

processen met onze moderne Microsoft-oplossingen.

snel kunt terugzetten, is essentieel om na een

Daarmee heb jij meer grip op je bedrijfsvoering.

hack weer snel aan het werk te kunnen.

Hybride werken in de bouw

Digitaliseren

Het digitaliseren van bouwbedrijven vergt kennis

Wij helpen met digitaliseren zodat jouw bouw-

van de dagelijkse processen en de werkwijze in de

bedrijf beter kan presteren. Van gebruikers-

bouw. Werken met grote bestanden (Autodesk

ondersteuning en werkplekautomatisering,

Revit, Solobri) vraagt om een optimale inrichting

tot handige productiviteits apps en security

van je IT. Hybride werkomgevingen, waarin het niet

oplossingen om je werkplekken en netwerk

uitmaakt of je op kantoor, op de bouwplaats of thuis

optimaal te beschermen tegen cybercriminelen.

zit te werken, zijn onze specialiteit.
Met ruim 20 jaar ervaring is Herke ICT Group

Cybersecurity

jouw partner voor het digitaliseren van de

Ook bouwbedrijven krijgen steeds vaker met

dagelijkse processen in je bedrijf.

cyberaanvallen te maken. Bedrijfsprocessen raken

Jouw data is bij ons in goede

ontregeld als niemand meer bij z’n agenda en de

handen, want wij ISO 27001

financiële administratie kan komen.

gecertificeerd.

‘De overgang naar Office 365 was een
gouden greep, want daarmee kwamen
productiviteits tools beschikbaar.’
K_Dekker Bouw & Infra

Digitale werkplekken
Met Microsoft 365 op een zakelijke laptop werken
je medewerkers veilig samen. Op kantoor,
onderweg of op het bouwwerk. Bespaar tijd en

Microsoft 365

geld door volledige ontzorging van IT-beheer

Samenwerken

en gebruikersondersteuning door de experts
van Herke ICT Group. Of je nu een projectleider,

Supportplan

timmerman of uitvoerder wilt automatiseren, wij

Zakelijke hardware

bieden de passende digitale werkplek en support.

Netwerk oplossingen
Jouw bedrijfsprocessen staan centraal in
onze aanpak. Krachtige en toekomstgerichte
netwerkinrichtingen in ons datacenter, in Azure
of on-premise op kantoor, maken het mogelijk
dat jij mooie bouwprojecten kunt realiseren
voor je opdrachtgevers. En als er zich een calamiteit

Azure
On-premise en
hybride netwerken

voordoet (brand, cyberaanval), dan zorgen wij

Back-up

ervoor dat je weer snel in de lucht bent.

Disaster Recovery

Productiviteit tools
Met onze productiviteits tools (Power apps,
Automate workflows, Business Intelligence
rapportages en BI dashboards) automatiseren

Intranet

we papieren werkstromen, zodat jij meer tijd

Dashboards

overhoudt om te bouwen. Naast het veilig delen
van documenten met collega’s en ketenpartners,

Power platform

kun je SharePoint natuurlijk ook inzetten voor een

Sharepoint

intranet in jouw huisstijl.

Security
Flexibel werken is een voorwaarde in de bouw.
Onderweg wordt veel gewerkt met mobiele
apparaten en in de bouwkeet met laptops die
op het kantoornetwerk inloggen. Efficiënt en
veilig werken, ook buiten kantoor, vraagt om
een goede balans van security maatregelen die

Multifactor
Authenticatie (MFA)
Device management

jouw bouwbedrijf optimaal beschermen tegen

Netwerk monitoring

cyberaanvallen.

Databeveiliging

Dé IT-partner voor de bouw

Over Herke ICT Group
Met ruim 50 enthousiaste en gepassioneerde mensen zijn wij dé navigator voor de digitalisering
van kleine en middelgrote bedrijven in de bouw. Herke ICT Group is onderdeel van Treetop.
Onze strategische partner Microsoft biedt een breed portfolio voor de zakelijke markt.
Zo voorzien wij je van de beste en efficiëntste oplossing en zet jij IT slimmer en effectiever in.
Ons ISO 27001 certificaat waarborgt de veiligheid van jouw data.

Meer weten?
Met meer dan 20 jaar ervaring in de bouw
zijn we er trots op dat klanten ons beschouwen
als trusted advisor voor hun IT.
Wil je weten wat we voor jouw bouwbedrijf

+31 72 727 1100

kunnen betekenen? Laten we snel kennismaken.

contact@herke.nl

