Bober ict hard- en software lease
De basis werkplek voor alles.

De premium werkplek.

Computer of laptop met software en met 24/7 support

Computer of laptop plus Enterprise security en RMM

Basis configuratie met clouddiensten en 24/7 support

Basis configuratie plus Enterprise security en Pro actief beheer (RMM)

Vanaf €49,95* per maand maakt u gebruik van
onderstaande werkplek met een HP ProBook 450G3 :
 I5 processor i5-6200U
 128GB SSD
 4GB werkgeheugen
 Next business day onsite of replacement
 Asset management via ACMP
 MS Office 365 Business Essentials
 Acronis backup
 Windows 10 Professional 64
 24/7 1e-lijns support telefoon, chat of remote

Vanaf €69,95* per maand maakt u gebruik van onderstaande
werkplek met een HP ProBook 450G3 :
 Alles van de basis werkplek
 Pro Actief beheer
 Patch management
 Veiligheidsmanagement
 Identity management, voor o.a. veilig
toegang tot het netwerk

Operational of Financial lease de verschillen.

De voordelen voor u als eindklant.

Betaal alleen voor gebruik of na 3 jaar eigenaar



Door gebruik te maken van operational of financial lease
heeft u geen hoge investeringskosten en betaald u een
vast bedrag per maand voor het gebruik en de diensten.



U zet minder kapitaal vast en beschikt altijd over actuele
hardware en het onderhoud wordt voor u geregeld. U kunt
kiezen voor een lease periode van 12,24 of 36 maanden.



Bij operational lease wordt na de lease periode de
apparatuur vervangen voor weer een nieuw model.
Bij financial lease heeft u de mogelijkheid om na de lease
periode de apparatuur over te nemen.








Flexibele werkplek tegen vaste kosten zonder
investeringen vooraf
Altijd actuele hardware en toegang tot de beste
en laatste technologieën
Vermijd onderhoud en oplopende kosten door
verouderde apparatuur
Eenvoudige aanschaf en vervanging van
apparatuur
Professionele support helpdesk
Mogelijkheid voor 2-in 1 apparaat of een Desktop
computer**
Back-up van het werk 60GB
Inventarisatie en toezicht op de veiligheid

* Prijzen zijn vanaf prijzen andere modellen of diensten zijn mogelijk.
**Voor aanvullende informatie neem contact op met verkoop.
Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van drukfouten
of veranderingen in technische gegevens.
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