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IT centraal stellen
Dustin gelooft dat technologie een belangrijk middel is om persoonlijke
ambities te bereiken. Wij zorgen ervoor dat professionals zonder zorgen
kunnen werken met de beste technologie. Dit doen we door IT centraal te
stellen. Wij hebben alle denkbare IT-diensten rondom hardware. Door onze
IT-diensten bespaart u, naast kosten, ook tijd, CO2-uitstoot en een hoop
zorgen. Het resultaat? Uw mensen halen het beste uit zichzelf en er is
voldoende tijd voor de ontwikkeling en innovatie van uw business

Door de ervaring en de schaalgrootte van onze
projectorganisatie zijn wij in staat om zowel
kleine als grote projecten snel en efficiënt uit te
voeren. Of het nu gaat om onze standaard- of
maatwerkdiensten: Dustin zet uw IT centraal en
biedt altijd een passende oplossing.

Standaard- en maatwerkdiensten
Deze brochure bevat een overzicht van de IT-diensten die Dustin vrijwel
dagelijks uitvoert. Deze brochure is ingedeeld op type hardware:

Mobiele werkplek:
laptops, tablets
en smartphones

Vaste werkplek

Het is mogelijk dat onze standaard IT-diensten niet volledig voldoen
aan uw specifieke wensen en eisen. Ook dan bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij kunnen voor u een passende (maatwerk)oplossing
ontwikkelen.
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Datacenter

Mobiele werkplek
Steeds vaker willen medewerkers altijd en overal toegang tot applicaties en
bedrijfsgegevens. Flexibiliteit staat bij het nieuwe werken centraal. Dit verklaart
de grote populariteit van mobiele devices zoals laptops, tablets en smartphones.
Dustin heeft diverse diensten die het bestel-, installatie-, uitlever- en
garantieproces van mobiele devices vergemakkelijken.

1.1

Preparatiediensten mobiele werkplek

Door vooraf uw devices te laten prepareren in ons distributiecentrum kunnen uw medewerkers bij ontvangst
van hun device direct aan de slag. Denk hierbij aan configuratie, oplaadservice, registratie en verpakken op maat.
Dit bespaart u veel handelingen en tijd. Onderstaand vindt u een beschrijving van onze preparatiediensten.

Screenprotectors plakken
• Belkin screenprotectors
Screenprotectors worden met grote precisie
aangebracht met het Trueclear Pro-systeem van Belkin.
De Trueclear Pro-machine is speciaal ontwikkeld voor
de meest voorkomende screenprotectors van Belkin;
InvisiGlass, Tempered en Edge-to-Edge. Deze producten
zijn beschikbaar in verschillende formaten voor Appleen Samsungtoestellen.
• Overige screenprotectors
Wanneer u geen Belkin screenprotectors wenst
te gebruiken of deze niet beschikbaar zijn voor
uw bestelde devices, kunnen we ook andere
screenprotectors op het toestel aanbrengen. De
screenprotectors worden in dit geval handmatig
bevestigd. Ook hierbij garanderen wij uiterste precisie.
Heeft u privacyfilters besteld voor uw laptops?
Ook deze kunnen wij voor u aanbrengen op het scherm.

Plaatsen simkaarten
Wij plaatsen de simkaarten in de laptops, tablets
en/of smartphones in ons distributiecentrum.
Wanneer uw medewerkers het device ontvangen,
hoeven zij alleen nog de standaard opstartprocedure
te doorlopen. Zo kunnen uw medewerkers direct aan
de slag met het nieuwe device.

Update besturingssysteem
Voorafgaand aan de levering van de devices kunnen
wij de meest recente versie van het besturingssysteem
installeren op de devices. Zo zijn de devices altijd
voorzien van de laatste software, wat de veiligheid
van de bedrijfsgegevens verhoogt.
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Configuratie smartphone
In ons distributiecentrum kunnen wij de smartphones
alvast configureren. Zo kunnen wij de benodigde
applicaties downloaden en de gewenste instellingen
aanpassen, voordat het device wordt geleverd. Dit alles
doen wij uiteraard op basis van uw specifieke wensen.

Oplaadservice
Om de levensduur van een batterij te verlengen en de
kwaliteit te waarborgen, is het van belang de eerste
oplaadcyclus volledig en goed uit te voeren. In de
praktijk blijkt dat de eerste oplaadcyclus vaak niet
of onvolledig wordt uitgevoerd. Wij kunnen de eerste
oplaadcyclus daarom voor u verzorgen voordat de
devices worden geleverd.

Lasergraveren
Wij kunnen door middel van lasergravering een
subtiel en professioneel kenmerk aanbrengen op uw
mobiele devices. Lasergraveren is een techniek om
verschillende materialen te voorzien van een gravure
door een oppervlaktebewerking. Zo zijn uw devices te
personaliseren en zijn de devices herkenbaar voor uw
organisatie.

Labels aanbrengen
Wij kunnen uw devices voorzien van een label. Op
de door u gewenste plek wordt een referentie op de
apparatuur aangebracht in de vorm van standaard,
permanente of maatwerk labels. Plaatsen wij een
label, dan wordt direct de koppeling gemaakt met het
labelnummer en het serienummer van de devices.
Deze koppeling wordt voorafgaand aan de uitlevering
digitaal aangeboden en eventueel aangevuld met een
uitgebreid CMDB-overzicht.

Assetregistratie (CMDB)

Klantspecifieke instructie

Het is belangrijk om altijd te beschikken over accurate
informatie van uw IT-informatie, zodat u planmatig
aanpassingen kunt uitvoeren en snel kunt anticiperen
op eventuele problemen. Wij kunnen u voorzien van
extra informatie in de vorm van elektronische CMDBoverzichten bij de geleverde mobiele devices. In de
CMDB-informatie worden alle relevante gegevens
opgenomen, zoals artikelspecificaties, serienummers,
IMEI-nummers en eventueel simkaartgegevens. Voor
laptops kunnen we aanvullend ook de SID-nummers,
MAC-adressen en UUID-codes rapporteren.

Om uw medewerkers wegwijs te maken met hun nieuwe
werkplek, kan Dustin een klantspecifieke instructie
opstellen en deze meeleveren. De belangrijkste
instructies voor het gebruik van de nieuwe werkplek
worden hierin uitgelegd en uw medewerkers kunnen
direct aan de slag.

DOA-check
Een DOA-check staat voor Dead On Arrival-check. Om
er zeker van te zijn dat de mobiele devices werkend bij
u worden afgeleverd, voeren wij voor uitlevering een
grondige controle uit. De DOA-check bestaat uit een
fysieke controle op beschadigingen, een check op
compleetheid van de accessoires en een Power On Self
Test (P.O.S.T.).

Uitgepakt leveren
Wij kunnen uw werkplekapparatuur in ons
distributiecentrum uitpakken en op pallets of in speciale
rolcontainers plaatsen. Het verpakkingsmateriaal wordt
vervolgens CO2-neutraal afgevoerd. Bij grote leveringen
bespaart dit ruimte bij het transport en dus ook in het
aantal transportbewegingen. Uw CO2-footprint wordt
hierdoor lager.
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Verpakken op maat
Wilt u uw mobiele devices specifiek verpakt
ontvangen, bijvoorbeeld in een bijpassende tas
inclusief accessoires? Wij verpakken op maat en
voeren het verpakkingsmateriaal van de devices direct
milieuverantwoord af.

Laptopkar opbouwen
Heeft u laptopkarren besteld en wilt u deze compleet
opgebouwd inclusief de bestelde devices in de kar
ontvangen? Wij kunnen voorafgaand aan de levering
de adapters monteren in de laptopkar en de devices
in de kar plaatsen. U kunt deze na ontvangst direct
gebruiken.

1.2 Deployment mogelijkheden
Het werken met mobiele devices betekent voor uw organisatie dat er minder inzicht is in het gebruik van
applicaties en data door medewerkers. Ook is het lastiger om een scheiding te maken tussen zakelijk en
privégebruik. Mobile Device Management (MDM) maakt de mobiele devices beter beheersbaar.
Onderstaand leest u de verschillende deployment mogelijkheden.

Apple DEP-registratie

Windows AutoPilot-registratie

Het Apple Device Enrollment Program (DEP) biedt een
snelle en gestroomlijnde manier om Apple devices (iOS
7 of hoger; OS X 10.9 of hoger) op afstand te koppelen
aan een MDM-server. Hierdoor hoeven medewerkers
niet eerst naar de IT-afdeling en kunnen de Apple
devices gebruiksklaar aan uw medewerkers worden
geleverd. De registratie van alle Apple devices in
Apple DEP kunnen wij voor u verzorgen.

Het Windows AutoPilot Deployment programma
vereenvoudigt het inrichten van devices. Met
Windows AutoPilot hoeft u geen aangepaste
installatiekopieën van besturingssystemen voor de
devices te bouwen, te onderhouden en toe te passen.
De AutoPilot-registratie kunnen wij voor u uitvoeren.

Samsung Knox-registratie
Om IT-managers te ondersteunen bij de beveiliging
en het beheer, heeft Samsung het Knox-platform
ontwikkeld. Knox speelt in op de beheereisen
van IT-managers, zonder afbreuk te doen aan de
gebruikerservaring. Medewerkers kunnen door het
gebruik van Samsung Knox in alle vrijheid applicaties
downloaden en hoeven zich geen zorgen te maken over
het mogelijke risico hiervan op zakelijke documenten
en applicaties. De Knox-registratie van alle Samsung
devices kunnen wij voor u uitvoeren.
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Android Zero Touch-registratie
Dustin is Android Zero Touch reseller. Met Zero Touch
Enrollment is het mogelijk om op grote schaal Androidtoestellen automatisch te implementeren binnen een
zakelijke infrastructuur. De IT-afdeling kan in een bulk
apparaten implementeren, zonder dat elk apparaat
handmatig ingesteld hoeft te worden. Gebruikers
hoeven het apparaat alleen maar uit te pakken. Ze
kunnen meteen aan de slag, aangezien het beheer,
de apps en de instellingen al zijn ingesteld. Wij kunnen
de implementatie voor u regelen.

1.3 Retourname
Wat doet u met overcomplete of gebruikte devices die niet meer worden ingezet binnen uw organisatie?
Het is mogelijk om uw devices op een veilige en verantwoorde wijze te laten verwerken in ons distributiecentrum.

Datavernietiging
Voor steeds meer organisaties is het belangrijk om tot
op detailniveau te weten welke data worden vernietigd.
Het betreft hier mobiele devices die aan het eind van
hun levensduur zijn. Om misbruik van uw kostbare data
te voorkomen, bieden wij verschillende diensten aan
om data te vernietigen.
• Datadragers leegmaken
Alle data op uw datadragers worden grondig verwijderd,
hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software die
aan de hoogste normen voldoet. Tevens worden alle
uiterlijke kenmerken van de devices verwijderd.
• Datadragers vernietigen
U kunt er ook voor kiezen om de datadragers volledig te
laten vernietigen. Met onze shredder kunnen wij onder
andere harddisks en smartphones fysiek vernietigen.
Na vernietiging wordt een inventarisatielijst gemaakt
van uw devices en vervolgens ontvangt u een officieel
certificaat als bewijs van vernietiging.
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• Datadragers vernietigen op locatie
Mogen de te vernietigen datadragers uw kantoor niet
verlaten? Wij kunnen ook bij u op locatie komen en
uw datadragers ter plekke vernietigen. Hiervoor
zetten we onze mobiele shredder in.

Verkopen
Wij bieden u de mogelijkheid om uw overcomplete
of gebruikte devices te verkopen. Uw hardware
wordt getest en aan de hand daarvan keren wij u een
vergoeding uit. Ook kunt u ervoor kiezen om de waarde
van uw gebruikte devices te schenken aan het goede
doel IT4Kids.

1.4 Garantie en onderhoud
Wanneer u kiest voor A-merk devices verwacht u daar ook de juiste garantie- en onderhoudsvoorwaarden bij.
Dustin is geautoriseerd servicepartner van de meeste A-merken. Dit houdt in dat u direct met ons contact kunt
opnemen voor garantie en onderhoud. Ook als u een storing aan een device heeft dat niet bij ons is gekocht.
Wij zien de fabrieksgarantie als een goede basis, maar uit ervaring weten wij dat het nog beter kan. Daarom
hebben wij diverse aanvullende diensten voor nog meer zekerheid, zoals preventief onderhoud en
onderhoudscontracten op maat.

Customer Support

SWAP-diensten

Wij hebben een Customer Support die helpt bij
technische vragen en problemen. U kunt contact
opnemen voor de volgende zaken:

Wij kunnen de SWAP-service van mobiele devices
verzorgen. Bij een defect device brengt een Technical
Courier een nieuw of vervangend device naar de
betreffende medewerker. Ter plekke wordt het device
vervangen, indien nodig de simkaart omgezet en wordt
de opstartprocedure doorlopen. De medewerker kan
zijn of haar werkzaamheden dan snel weer vervolgen.
Het defecte device wordt vervolgens, afhankelijk van
het afgesproken servicelevel, gerepareerd en weer
opgenomen in de klantvoorraad of geretourneerd
aan de gebruiker.

• Het aanmelden van storingen
• Hulp bij het stellen van een juiste diagnose
• Hulp bij het oplossen van technische problemen

Garantie- en reparatieafhandeling
U kunt uw storingen op ieder moment van de werkdag
aanmelden. Onze medewerkers helpen u proactief met
concrete en doeltreffende oplossingen. Het verhelpen
van storingen en andere problemen op locatie wordt
uitgevoerd door gecertificeerde Service Engineers.

Aanvullend onderhoud op maat
Naast de standaard fabrieksgarantie en de mogelijke
garantie uitbreidingen, bieden wij ook aanvullend
onderhoud op maat. De afspraken die u met ons
maakt, worden vastgelegd in een onderhoudscontract.
Wij zorgen ervoor dat dit contract proactief wordt
bijgehouden.
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Lockers op locatie
Dustin plaatst een Pick Up Point in een centrale ruimte
op uw kantoor. Als een medewerker een defect device
heeft, meldt hij of zij deze telefonisch of via de website
aan bij ons. De medeweker ontvangt vervolgens een
unieke code en een kluisnummer waarmee hij of zij
toegang krijgt tot een van de kluisjes om het nieuwe
device te bemachtigen en het defecte device in te
leveren. Dustin haalt de defecte devices op voor
reparatie en vult deze aan met nieuwe devices.
Op deze manier kunnen medewerkers zonder veel
oponthoud weer aan het werk.

1.5 Onsite dienstverlening
Heeft u behoefte aan ondersteuning op locatie? Wij hebben specialisten in dienst die u onder andere ontzorgen
bij de uitgifte van devices aan uw medewerkers en het trainen van medewerkers.

Uitgifte devices

Reinigen

Dustin kan op uw locatie de uitgifte van mobiele devices
aan medewerkers volledig uit handen nemen. Het device
wordt gebruiksklaar inclusief instructie en eventueel met
bijbehorende accessoires aan de betreffende medewerker
uitgereikt. We maken een centraal uitgiftepunt, zodat
de devices eenvoudig en snel bij de juiste medewerkers
worden geleverd. De uitgifte wordt per medewerker
geregistreerd. Indien gewenst nemen we het oude toestel
in en zorgen we voor de afvoer hiervan. Bovendien kunnen
we de simkaartwissel bij uw telecomprovider verzorgen.
Dit bespaart u veel tijd en moeite.

De werkplekapparatuur wordt door ons grondig
gereinigd. De vervuiling op en in de toetsen van het
toetsenbord wordt volledig verwijderd. Ook de kieren
en naden van de computermuis worden gereinigd.
Na het reinigen van de werkplekapparatuur wordt
deze behandeld met een zelfreinigende coating.
Deze zelfreinigende coating verlengt het hygiënisch
effect voor een langere periode.

Planningstool
Medewerkers kunnen via onze online planningstool
zelf een ophaalafspraak maken. In deze tool worden
vooraf gekozen data, locaties en tijdssloten beschikbaar
gesteld. Uw medewerkers krijgen vervolgens een e-mail
met daarin de uitnodiging om een afspraak te maken.
Na het maken van de afspraak ontvangt uw medewerker
een bevestiging van de gemaakte afspraak.

Servicebalie op locatie
Dustin kan bij u op locatie ook de servicebalie
bemannen, voor een korte of langere periode. Bij
storingen of defecten aan de hardware kunnen uw
medewerkers direct terecht bij de baliemedewerker
voor ondersteuning en voor vervangende hardware.

Gebruikerstrainingen
Wij kunnen uw medewerkers trainen in het gebruik
van de mobiele devices. Klassikaal worden de
mogelijkheden van het device, de opstartprocedure
en de apps die van belang zijn voor de medewerker
doorgenomen. De medewerkers gaan vervolgens zelf
aan de slag met het device.

Adoptieworkshops
Bij de invoering van flexibel werken worden
medewerkers in de organisatie vaak geconfronteerd
met de adoptie van nieuwe technologie. Denk
bijvoorbeeld aan plaatsonafhankelijk vergaderen en
het slim omgaan met e-mail en agenda. Wij begeleiden
u tijdens deze veranderingen en organiseren workshops
en trainingen voor medewerkers op basis van uw
wensen en eisen.
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Inhuur IT-specialisten
Het is mogelijk om onze IT-specialisten in te huren
voor werkzaamheden die buiten de scope van
onze IT-diensten vallen. U kunt kiezen uit diverse
medewerkersprofielen met specifieke eigenschappen
en kwaliteiten.
• Projectcoördinator vervangingsprojecten
Een projectcoördinator is in staat om logistieke
werkzaamheden en repeterende installatiehandelingen
uit te voeren, migraties voor te bereiden en
onsite medewerkers aan te sturen. Hij of zij is
het aanspreekpunt op locatie en coördineert de
werkzaamheden van roll-out medewerkers.
• Roll-out medewerker vervangingsprojecten
Een roll-out medewerker is in staat om, volgens
vastgestelde procedures, logistieke werkzaamheden en
eenvoudige, repeterende installatiehandelingen uit te
voeren. Hij of zij is inzetbaar voor vervangingstrajecten
en lichte IT-werkzaamheden en werkt in teamverband
onder toezicht van een Dustin projectcoördinator.
• Supportmedewerker projecten
Een supportmedewerker projecten is in staat om
veelgestelde vragen te beantwoorden en instellingen
aan hard- en software te wijzigen. Denk hierbij aan het
configureren van Microsoft Outlook-instellingen en het
aanmaken van internetfavorieten.
• Helpdesk medewerker (werkplekondersteuning)
Heeft u ondersteuning nodig op uw IT-helpdesk voor
de korte of langere termijn? Wij kunnen u hiermee
helpen en selecteren op basis van de gewenste
competenties de juiste medewerker.

”

Wij kunnen uw medewerkers
trainen in het gebruik van
de mobiele devices.
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Vaste werkplek
Steeds vaker willen medewerkers altijd en overal toegang tot applicaties en
bedrijfsgegevens. Flexibiliteit staat bij het nieuwe werken centraal. Dit verklaart
de grote populariteit van mobiele devices zoals laptops, tablets en smartphones.
Dustin heeft diverse diensten die het bestel-, installatie-, uitlever- en
garantieproces van mobiele devices vergemakkelijken.

2.1 Preparatiediensten mobiele werkplek
De hardware die u bestelt kan meestal niet direct ingezet worden binnen uw organisatie. Vaak moeten er nog
aanpassingen worden verricht, zoals de installatie van een extra harde schijf of geheugenmodule. Om u extra werk
uit handen te nemen, installeren wij indien gewenst uw software images of wij voeren BIOS-aanpassingen en een
DOA-check uit. Hiermee wint u veel tijd en zijn de devices direct inzetbaar in uw organisatie. Onderstaand leest u
meer over de preparatiediensten.

Hardware assembleren

Labels aanbrengen

Wilt u uw werkplekapparatuur anders configureren
dan standaard? Dan kunnen wij extra onderdelen
voor u toevoegen. Denk hierbij aan het inbouwen van
extra geheugen, het aanmaken van RAID-sets en het
bouwen van configuraties. Uw apparatuur wordt in ons
distributiecentrum geconfigureerd, geassembleerd en
uitgebreid getest.

Wij kunnen uw werkplekapparatuur voorzien van
een label. Op de door u gewenste plek wordt een
referentie op de apparatuur aangebracht in de vorm
van standaard, permanente of maatwerk labels.
Plaatsen wij een label, dan wordt direct de koppeling
gemaakt met het labelnummer en het serienummer
van de apparatuur. Deze koppeling wordt voorafgaand
aan de uitlevering digitaal aangeboden en eventueel
aangevuld met een uitgebreid CMDB-overzicht.

Software pre-installatie (imaging)
Voordat de werkplekken worden afgeleverd, voorzien
wij deze van uw software image. In onze imagestraat
in het distributiecentrum plaatsen wij zowel uw
besturingssysteem als uw applicaties. Zo verkort u de
tijd tussen aflevering en ingebruikname aanzienlijk.
Wij kunnen bovendien meerdere images voor u beheren,
zodat u per apparaat het type image kunt selecteren.
Uw software images zijn veilig opgeslagen op onze
speciale imageservers.

BIOS-instellingen aanpassen
Om er voor te zorgen dat uw apparatuur werkt volgens
uw standaarden, controleren wij de BIOS-instellingen
en passen deze aan conform uw wensen en eisen. Dit
bespaart u veel tijd. U kunt bijvoorbeeld een compleet
vervangingstraject met één standaard BIOS uitrollen.
Wilt u de BIOS-versie laten downgraden? Wij kunnen
dit voor u verzorgen indien de fabrikant hiervoor de
tools beschikbaar stelt.
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Assetregistratie (CMDB)
Het is belangrijk om altijd te beschikken over accurate
informatie van uw IT-informatie, zodat u planmatig
aanpassingen kunt uitvoeren en snel kunt anticiperen
op eventuele problemen. Wij kunnen u voorzien van
extra informatie in de vorm van elektronische CMDBoverzichten bij de geleverde werkplekapparatuur. In
de CMDB-informatie worden alle relevante gegevens
opgenomen, zoals serienummers, SID-nummers,
IMEI-nummers, MAC-adressen, UUID-codes en
artikelspecificaties.

DOA-check
Een DOA-check staat voor Dead On Arrival-check.
Om er zeker van te zijn dat de mobiele devices werkend
bij u worden afgeleverd, voeren wij voor uitlevering een
grondige controle uit. De DOA-check bestaat uit een
fysieke controle op beschadigingen, een check
op compleetheid van de accessoires en een
Power On Self Test (P.O.S.T.).

Uitgepakt leveren
Wij kunnen uw werkplekapparatuur in ons
distributiecentrum uitpakken en op pallets of in speciale
rolcontainers plaatsen. Het verpakkingsmateriaal wordt
vervolgens CO2-neutraal afgevoerd. Bij grote leveringen
bespaart dit ruimte bij het transport en dus ook in het
aantal transportbewegingen. Uw CO2-footprint wordt
hierdoor lager.

Klantspecifieke instructie
Om uw medewerkers wegwijs te maken met hun nieuwe
werkplek, kan Dustin een klantspecifieke instructie
opstellen en deze meeleveren. De belangrijkste
instructies voor het gebruik van de nieuwe werkplek
worden hierin uitgelegd en uw medewerkers kunnen
direct aan de slag.

Bevestigen systeem en scherm op stand
In ons distributiecentrum kunnen wij uw werkplek
(monitor en systeem) alvast monteren op een stand,
zodat de installatie bij u op locatie nog eenvoudiger en
efficiënter wordt. Deze dienst is alleen beschikbaar in
combinatie met het uitgepakt leveren.

(De)montage monitorvoet
Heeft u ook monitorbeugels besteld of heeft u deze
al? Voor een snellere installatie op de monitorbeugel
kunnen wij de monitoren zonder monitorvoet leveren.
De standaardvoet wordt van de monitor verwijderd en
los meegeleverd. Ook wanneer de monitorvoet los wordt
meegeleverd, kunnen we natuurlijk de montage aan de
monitor verzorgen.
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2.2 Retourname

2.3 Garantie en onderhoud

Wat doet u met overcomplete of gebruikte devices die
niet meer worden ingezet binnen uw organisatie? Het is
mogelijk om uw devices op een veilige en verantwoorde
wijze te laten verwerken in ons distributiecentrum.

Wanneer u kiest voor A-merk devices verwacht u daar
ook de juiste garantie- en onderhoudsvoorwaarden bij.
Wij zijn geautoriseerd servicepartner van de meeste
A-merken. Dit houdt in dat u direct met ons contact
kunt opnemen voor garantie en onderhoud. Ook als u
een storing heeft aan een apparaat dat niet bij ons is
gekocht.

Datavernietiging
Voor steeds meer organisaties is het belangrijk om tot
op detailniveau te weten welke data worden vernietigd.
Het betreft hier werkplekken die aan het eind van hun
levensduur zijn. Om misbruik van uw kostbare data te
voorkomen, bieden wij verschillende diensten aan om
data te vernietigen.

Wij zien de fabrieksgarantie als een goede basis,
maar uit ervaring weten wij dat het nog beter kan.
Daarom hebben wij diverse aanvullende diensten
voor nog meer zekerheid.

• Datadragers leegmaken
Alle data op uw datadragers worden grondig verwijderd,
hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software die
aan de hoogste normen voldoet. Tevens worden alle
uiterlijke kenmerken van de devices verwijderd.

Customer Support

• Datadragers vernietigen
U kunt er ook voor kiezen om de datadragers volledig te
laten vernietigen. Met onze shredder kunnen wij onder
andere harddisks en smartphones fysiek vernietigen.
Na vernietiging wordt een inventarisatielijst gemaakt
van uw devices en vervolgens ontvangt u een officieel
certificaat als bewijs van vernietiging.

• Het aanmelden van storingen
• Hulp bij het stellen van een juiste diagnose
• Hulp bij het oplossen van technische problemen

• Datadragers vernietigen op locatie
Mogen de te vernietigen datadragers uw kantoor niet
verlaten? Wij kunnen ook bij u op locatie komen en uw
datadragers ter plekke vernietigen. Hiervoor zetten
we onze mobiele shredder in.

Verkopen
Wij bieden u de mogelijkheid om uw overcomplete
of gebruikte devices te verkopen. Uw hardware
wordt getest en aan de hand daarvan keren wij u een
vergoeding uit. Ook kunt u ervoor kiezen om de waarde
van uw gebruikte devices te schenken aan het goede
doel IT4Kids.

Wij hebben een Customer Support die helpt bij
technische vragen en problemen. U kunt contact
opnemen met de Customer Support van Dustin
voor de volgende zaken:

Garantie- en reparatieafhandeling
U kunt uw storingen op ieder moment van de werkdag
aanmelden. Onze medewerkers helpen u proactief met
concrete en doeltreffende oplossingen. Het verhelpen
van storingen en andere problemen op locatie wordt
uitgevoerd door gecertificeerde Service Engineers.

Aanvullend onderhoud op maat
Naast de standaard fabrieksgarantie en de mogelijke
garantie uitbreidingen, bieden wij ook aanvullend
onderhoud op maat. De afspraken die u met ons
maakt, worden vastgelegd in een onderhoudscontract.
Wij zorgen ervoor dat dit contract proactief wordt
bijgehouden.

“Wij zijn geautoriseerd servicepartner
van de meeste A-merken. Dit houdt
in dat u direct met ons contact kunt
opnemen voor garantie en onderhoud.”
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2.4 Onsite dienstverlening
Heeft u behoefte aan ondersteuning op locatie? Dan helpen onze engineers u graag. Zij zijn opgeleid
en gecertificeerd om uw apparatuur te diagnosticeren, repareren en installeren. U wordt geholpen
bij het uitvoeren van al uw helpdesktaken, maar ook bij upgrade- en configuratiewerkzaamheden.

Installatie werkplekapparatuur
Conform vooraf gedefinieerde afspraken verzorgen
wij de levering van uw werkplekapparatuur op
kamerniveau. Vervolgens worden de werkplekken
geplaatst en geïnstalleerd, uiteraard met complete
rapportage. Wij nemen uw oude apparatuur retour,
zodat u ook bespaart op uw CO2-footprint.

Verhuizing werkplekapparatuur
Interne of externe verhuizing van uw IT-apparatuur?
In samenwerking met uw IT-afdeling en met behulp van
gekwalificeerd personeel wordt uw werkplekapparatuur
veilig en efficiënt naar de nieuwe locatie verplaatst.
Dit is ook buiten kantoortijden mogelijk, waardoor de
verstoring in het bedrijfsproces tot een minimum
wordt beperkt.

IMAC/D
IMAC/D is een pakket van verschillende diensten. Een
voordeel van IMAC/D is dat u deze kunt afnemen op het
moment dat u het nodig heeft, indien gewenst met een
aanvullende Service Level Agreement. Alles rondom
IMAC/D wordt vastgelegd in een Dossier Afspraken en
Procedures. Onze IMAC/D dienstverlening is toepasbaar
op complete werkplekken, vaste telefonie, smartphones,
tablets, laptops, desktops, thin clients en printers.
IMAC/D staat voor de volgende diensten:
• Install
Wij installeren uw hardware op de door u aangegeven
locatie. Uw apparatuur wordt volledig gebruiksklaar
opgeleverd, inclusief de installatie van de door u
gewenste software.
• Move
Uw hardware wordt verplaatst naar de door u
opgegeven locatie. Dit is mogelijk binnen hetzelfde
gebouw, maar ook naar een geheel andere locatie.
• Add
Wilt u bestaande werkplekken uitbreiden met nieuwe
hardware en/of software, dan kunt u Dustin hiervoor
inschakelen. Denk hierbij aan het toevoegen van een
extra beeldscherm, het uitvoeren van updates of het
uitrollen van nieuwe applicaties.
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• Change
Voor het aanpassen van uw werkplekken bent u bij ons
aan het juiste adres. De structuur van de werkplek kan
onveranderd blijven, denk hierbij aan het vervangen
van een pc, een monitor of een muis.
• Delete
Is uw hardware overbodig geworden? Dan kunnen wij
deze voor u verwijderen. Wilt u niet dat de data op deze
systemen het kantoor verlaat, dan zijn wij in staat om
deze op locatie op een veilige en gecertificeerde manier
te vernietigen.

Projectmatige uitrol hardware
Bij grote uitrolprojecten beschikken wij over
gespecialiseerde projectmanagers die samen met u een
projectplan maken. Wij hebben veel ervaring met het
projectmatig uitrollen van werkplekken. Onze ervaring
en uitgebreide projectplannen zorgen ervoor dat risico’s
en valkuilen worden geminimaliseerd, dat processen
soepel en efficiënt verlopen en de vervanging
geruisloos en conform planning gaat. Wij zijn in staat
om honderden werkplekken per dag op te leveren.

Kabelmanagement
Het is een bekende ergernis: de wirwar van
hardwarekabels die onder het bureau hangt.
Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk draadloos te
werken, maar kabels blijven noodzakelijk. Zelfs een
laptop kan veel kabels bevatten, zoals een netsnoer
en een USB-hub voor extra poorten. Bovendien hebben
we nog oplaadpunten nodig voor de smartphone en
tablet. Met behulp van goed kabelmanagement creëren
we meer rust op de werkplek. Ook is het veiliger voor
de medewerkers.

Servicebalie op locatie
Dustin kan bij u op locatie ook de servicebalie
bemannen, voor een korte of langere periode.
Bij storingen of defecten aan de hardware kunnen
uw medewerkers direct terecht bij de baliemedewerker
voor ondersteuning en vervangende hardware.

Reinigen
De werkplekapparatuur wordt grondig door ons
gereinigd. De vervuiling op en in de toetsen van het
toetsenbord wordt volledig verwijderd. Ook de kieren
en naden van de computermuis worden gereinigd.
Na het reinigen van de werkplekapparatuur wordt deze
behandeld met een zelfreinigende coating.
Deze zelfreinigende coating verlengt het hygiënisch
effect voor een langere periode.

Inhuur IT-specialisten
Het is mogelijk om onze IT-specialisten in te huren
voor werkzaamheden die buiten de scope van
onze IT-diensten vallen. U kunt kiezen uit diverse
medewerkersprofielen met specifieke eigenschappen
en kwaliteiten.
• Projectcoördinator vervangingsprojecten
Een projectcoördinator is in staat om logistieke
werkzaamheden en repeterende installatiehandelingen
uit te voeren, migraties voor te bereiden en
onsite medewerkers aan te sturen. Hij of zij is
het aanspreekpunt op locatie en coördineert de
werkzaamheden van roll-out medewerkers.
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• Roll-out medewerker vervangingsprojecten
Een roll-out medewerker is in staat om, volgens
vastgestelde procedures, logistieke werkzaamheden
en eenvoudige, repeterende installatiehandelingen
uit te voeren. Hij of zij is inzetbaar voor
vervangingstrajecten en lichte IT-werkzaamheden en
werkt in teamverband onder toezicht van een Dustin
projectcoördinator.
• Supportmedewerker projecten
Een supportmedewerker projecten is in staat om
veelgestelde vragen te beantwoorden en instellingen
aan hard- en software te wijzigen. Denk hierbij aan het
configureren van Microsoft Outlook-instellingen en het
aanmaken van internetfavorieten.
• Helpdesk medewerker (werkplekondersteuning)
Heeft u ondersteuning nodig op uw IT-helpdesk voor de
korte of langere termijn? Wij kunnen u hiermee helpen
en selecteren op basis van de gewenste competenties
de juiste medewerker.
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Datacenter
Dustin kan u ondersteunen met alle onderdelen van uw kantoorautomatisering. Of
het nu gaat om het introduceren van desktop virtualisatie, het optimaliseren van uw
back-up strategie of het slimmer managen van uw storage. Wij hebben de kennis en
de ervaring in huis om u te helpen bij het kiezen van de juiste datacenteroplossing
voor uw organisatie.

3.1 Preparatiediensten datacenter
Vaak moeten er nog aanpassingen worden verricht aan uw nieuwe datacenterapparatuur. Om u extra
werk uit handen te nemen kunnen wij deze aanpassingen voor u uitvoeren. Hiermee wint u veel tijd en is de
datacenterapparatuur direct inzetbaar in uw organisatie. Onderstaand leest u meer over de preparatiediensten

Inhouse server assemblage

DOA-check

Onze gecertificeerde engineers zijn in staat om
server- en storageapparatuur zowel hardware- als
softwarematig te assembleren en te configureren.
Denk hierbij aan de configuratie van raid-oplossingen,
het opbouwen en bekabelen van serverracks
en het installeren en testen van operating- en
managementsoftware. Ook kunnen onze engineers
zorgen voor de plaatsing en de configuratie van uw
datacenterapparatuur op locatie. Onze engineers
zijn volledig bevoegd en gecertificeerd door de
fabrikant en daardoor bent u verzekerd van optimaal
geconfigureerde apparatuur.

Een DOA-check staat voor Dead On Arrival-check. Om
er zeker van te zijn dat de bestelde hardware werkend
bij u wordt afgeleverd, voeren wij voor uitlevering een
grondige controle uit. De DOA-check bestaat uit een
fysieke controle op beschadigingen en een Power On
Self Test (P.O.S.T.).

Labels
Wij voorzien uw server en netwerkapparatuur van
een label. Op de door u gewenste plek wordt een
referentie aangebracht in de vorm van een standaard,
permanent of maatwerk label. Plaatsen wij een label,
dan wordt direct de koppeling gemaakt met het
labelnummer en het serienummer van de apparatuur.
Deze koppeling wordt voorafgaand aan de uitlevering
digitaal aangeboden en eventueel aangevuld met een
uitgebreid CMDB-overzicht.

Assetregistratie (CMDB)
Het is belangrijk om altijd te beschikken over accurate
informatie van uw IT-hardware, zodat u planmatig
aanpassingen kunt uitvoeren en snel kunt anticiperen
op eventuele problemen. Wij kunnen u voorzien
van extra informatie in de vorm van elektronische
CMDB-overzichten bij de geleverde apparatuur.
In de CMDB-informatie worden serienummers
van hoofdcomponenten in servers en enclosers
geregistreerd.

17

IT Diensten

Dustin Nederland

Pre-configureren router
Heeft u routers bij ons besteld en wilt u deze
voorafgaand aan de levering laten configureren? Wij
kunnen de routers voor u instellen op basis van de door
u aangeleverde instellingen. Hierdoor kunt u meteen
met de routers aan de slag.

Servers in flightcases
Om u werk uit handen te nemen bij het transport, wordt
uw datacenterapparatuur in ons distributiecentrum
uitgepakt en in flightcases bij u afgeleverd. Het
verpakkingsmateriaal wordt vervolgens CO2-neutraal
afgevoerd. Bij grote leveringen zorgt dit voor ruimte bij
het transport en dus ook voor een vermindering van het
aantal transportbewegingen. Daarnaast heeft u niet te
maken met grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal,
waardoor u uw CO2-footprint verkleint.

3.2 Retourname
Wat doet u met overcomplete of gebruikte hardware die niet meer wordt ingezet binnen uw organisatie? Het is
mogelijk om uw apparatuur op een veilige en verantwoorde wijze te laten verwerken in ons distributiecentrum.

Datavernietiging
Voor steeds meer organisaties is het belangrijk om tot
op detailniveau te weten welke data worden vernietigd.
Het betreft hier hardware die aan het eind van de
levensduur is. Om misbruik van uw kostbare data te
voorkomen, bieden wij verschillende diensten aan om
data te vernietigen.
• Datadragers leegmaken
Uw datadragers worden leeggemaakt en alle uiterlijke
kenmerken worden van de devices verwijderd. Met
onze shredder kunnen wij onder andere harddisks
fysiek vernietigen.
Datadragers vernietigen op locatie
Mogen de te vernietigen datadragers niet uw kantoor
verlaten? Wij kunnen ook bij u op locatie komen en
uw datadragers ter plekke vernietigen. Hiervoor
zetten we onze mobiele shredder in.
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Verkopen

Wij bieden u de mogelijkheid om uw overcomplete
of gebruikte devices te verkopen. Uw hardware
wordt getest en aan de hand daarvan keren wij u een
vergoeding uit. Ook kunt u ervoor kiezen om de waarde
van uw gebruikte devices te schenken aan het goede
doel IT4Kids.

3.3 Garantie en onderhoud

3.4 Onsite dienstenverlening

Wanneer u kiest voor A-merk apparatuur verwacht u
daar de juiste garantie- en onderhoudsvoorwaarden
bij. Wij zijn geautoriseerd servicepartner van de meeste
A-merken. Dit houdt in dat u direct met ons contact kunt
opnemen voor garantie en onderhoud. Ook als u een
storing heeft aan apparatuur die niet bij ons is gekocht.

Bij u op locatie plaatsen en installeren wij uw
datacenterapparatuur en configureren wij uw nieuwe
Storage Area Network (SAN). Dit doen wij op basis
van uw wensen en eisen. Onderstaand leest u meer
over de onsite dienstverlening op het gebied van
datacenterapparatuur.

Wij zien de fabrieksgarantie als een goede basis,
maar uit ervaring weten wij dat het nog beter kan.
Daarom bieden wij u diverse diensten aan voor nog
meer zekerheid, zoals preventief onderhoud en
onderhoudscontracten op maat.

Garantie- en reparatieafhandeling
U kunt uw storingen op ieder moment van de werkdag
aanmelden. Onze medewerkers helpen u proactief met
concrete en doeltreffende oplossingen. Het verhelpen
van storingen en andere problemen op locatie wordt
uitgevoerd door gecertificeerde Service Engineers.

Aanvullend onderhoud op maat
Naast de standaard fabrieksgarantie en de mogelijke
garantie uitbreidingen, bieden wij ook aanvullend
onderhoud op maat. De afspraken die u met ons
maakt, worden vastgelegd in een onderhoudscontract.
Wij zorgen ervoor dat dit contract proactief wordt
bijgehouden.

Server en Storage APK
Server- en storageapparatuur is kostbaar en moet
altijd goed functioneren. Om deze zekerheid te
waarborgen, kunt u Dustin inschakelen om een
periodieke controle uit te voeren. Onze gecertificeerde
engineers controleren uw server- en storageomgeving
ieder kwartaal, half jaar of jaar. Zij zorgen ervoor dat
de apparatuur altijd up-to-date is volgens de laatste
specificaties van de fabrikant. Denk hierbij aan
firmware-, BIOS-, software- en driverversies. Zo haalt u
het maximale rendement uit uw server-, SAN-, LAN-, en
blade-omgevingen.

Plaatsen apparatuur datacenter
Dustin beschikt over gecertificeerde System Engineers
die gespecialiseerd zijn in server en storage hardware.
Uw serverracks worden vooraf in ons distributiecentrum
of op uw locatie opgebouwd en voorzien van de
laatste software updates. Bij het plaatsen worden de
bijbehorende rackopties gemonteerd en geïnstalleerd.
Daarnaast monteren wij de kabels en aansluitposities en
upgraden wij uw bestaande apparatuur.

Installatie en start-up
Dustin gaat verder dan alleen de in- en opbouw van
uw datacenter. Wij zijn in staat om uw apparatuur
op managementniveau te configureren en alle
noodzakelijke software te installeren. Na de installatie
kunt u direct aan de slag met de inrichting van uw
applicaties. Wij zorgen er ook voor dat de apparatuur
wordt voorzien van de juiste firmware en BIOS-versies.

Verhuizingen van uw datacenterapparatuur
Interne of externe verhuizing van uw
datacenterapparatuur? In samenwerking met uw
IT-afdeling en met behulp van gekwalificeerd personeel
wordt uw apparatuur veilig en snel naar de nieuwe
locatie verplaatst. Dit is ook buiten kantoortijden
mogelijk, waardoor de verstoring in het bedrijfsproces
tot een minimum wordt beperkt.

Schoonmaken serverapparatuur
Het reinigen van serverruimtes, datacentra en
cleanrooms vraagt om extra zorgvuldigheid. Ze vormen
tenslotte het digitale hart van uw organisatie. Goed
onderhoud en/of goede reiniging van deze ruimten
voorkomt storingen en defecten. Onze professionals zijn
hiervoor speciaal opgeleid en gecertificeerd.

Senior Service Engineers
Onze Senior Service Engineers zijn in staat om de
apparatuur zowel hardware- als softwarematig te
configureren en uit te testen. Ook zijn zij inzetbaar
voor adviestaken. De Senior Engineer is voor meerdere
A-merken gecertificeerd.
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Wifi-dienstverlening
Is uw wifi-netwerk aan vervanging toe, gaat u verhuizen
of is uw huidige wifi-netwerk niet toereikend? Naast de
levering van de benodigde hardware kunnen wij u ook
helpen met de installatie hiervan.
Wij kunnen de volgende dienstverlening voor u
verzorgen:
1. WLAN Site Survey
Het functioneren van een WLAN staat of valt met de
voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de
implementatie. Gerichte radio- en spectrummetingen
zijn een essentieel onderdeel in het totale project. Wij
voeren ze voor u uit.
2. Verplaatsen huidige accesspoints
Tijdens de metingen wordt bepaald of de huidige
posities van de aanwezige accesspoints voldoen.
Wanneer dit niet het geval is, worden accesspoints
in overleg verplaatst naar de juiste posities.
3. Installeren nieuwe accesspoints
Wij dragen zorg voor de installatie van de accesspoints
op de gewenste locaties.
4. After Survey
Een After Survey is een volledige meting op locatie
waarbij de daadwerkelijk gerealiseerde signaalwaardes
in kaart worden gebracht. Hiermee wordt nauwkeurig
inzicht verkregen in de prestaties van de netwerken.
Op basis van de uitkomsten van de metingen
kan het reeds actieve WLAN tot in detail worden
geoptimaliseerd voor de gebruikerstoepassingen.
5. Realiseren horizontale bekabeling
De horizontale bekabeling kan worden aangelegd
door Dustin. Wanneer dit gewenst is, kunnen we dit
tijdens de Site Survey bekijken en inventariseren. We
maken vervolgens een kostenopgave.
6. Realiseren van verticale bekabeling
De verticale bekabeling kan ook door ons worden
aangelegd. Wanneer dit gewenst is, kunnen we dit
tijdens de Site Survey bekijken en inventariseren, zodat
er een kostenopgave kan worden gemaakt.
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Overkoepelende dienstverlening
Naast de specifieke dienstverlening voor mobiele en vaste werkplekken en
datacenters hebben wij een aantal overkoepelende diensten die het inrichten
en beheren van uw IT-omgeving nog eenvoudiger maken. Onderstaand vindt u
hier een overzicht van. Deze diensten zijn in te zetten voor organisaties met
500+ medewerkers.

4.1 Projectmanagement

4.3 Kernassortiment

Dustin beschikt over unieke ’best practice’
projectplannen, opgesteld door gecertificeerde
projectmanagers.
Zij zorgen voor de uitvoer en de begeleiding van
grote migratieprojecten. Als opdrachtgever heeft
u één aanspeekpunt binnen Dustin, zodat u zelf zo
min mogelijk hoeft te regelen. Wij zorgen ervoor
dat uw opdracht conform planning en afspraken
wordt uitgevoerd. De projectmanager is onder meer
verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Wij zijn in staat om uw assortiment op voorraad te
houden. Wij beschikken over een distributiecentrum
waarin we voldoende ruimte hebben om uw assortiment
op te slaan.

• Het dagelijks managen van de gemaakte afspraken,
de benodigde capaciteit en de aanvullende middelen
• De bewaking van het vastgestelde budget voor uw
project
• Hij of zij is het primaire aanspreekpunt voor u als
opdrachtgever en voor de projectcoördinatoren
Door Dustin het projectmanagement te laten
uitvoeren, wordt u veel werk uit handen genomen,
van projectvoorbereiding tot nazorg.

4.2 MVO-advies
Bij Dustin is maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) een belangrijk onderdeel van het strategisch
beleid. Wij willen duurzame groei realiseren door te
voldoen aan onze maatschappelijke verplichtingen.
Wij streven naar continue verbetering van onze
prestaties op het gebied van duurzaamheid,
milieu en maatschappij. Hierin nemen wij onze
verantwoordelijkheid in de bedrijfsketen door u
proactief te adviseren over MVO-oplossingen.
U kunt hierbij denken aan het scheiden van IT-afval,
de inzet van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt en de reductie van CO2-uitstoot.
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Hierdoor kunnen wij zorgen voor:
• De snelste levertijd
• Verlenging van de lifecycle van uw apparatuur
• Het direct leveren van nieuwe hardware bij
spoedgevallen
• Inkoopvoordeel door de inkoop van grote
hoeveelheden hardware

4.4 Inkoopadvies
Door ruim 25 jaar kennis en ervaring hebben wij een
uitgebreide en unieke database opgebouwd met
product- en (netto) prijsinformatie van veel organisaties
in Nederland. Met deze unieke database kunnen wij
de marktconforme standaarden bepalen. Aan de
hand van uw wensen toetsen wij uw configuraties met
deze standaarden, zodat u altijd de hardware koopt
die bij u past. Daarnaast kunnen wij aan de hand van
prijsinformatie zorgen dat u altijd de beste prijs betaalt.
Wij nemen u werk uit handen, door de uitvraag van en
de onderhandeling met fabrikanten voor u uit te voeren.

4.5 Melkmanroute
Als uw bestelde apparatuur is geassembleerd,
geconfigureerd en verpakt, dan is uw bestelling gereed
om geleverd en geïnstalleerd te worden. Dustin beschikt
over vrachtwagens en een landelijk distributienetwerk.
Deze vrachtwagens rijden wekelijks een vaste
‘melkmanroute’. Hierdoor wordt uw apparatuur door
een vaste chauffeur afgeleverd op een vast moment
in de week, eventueel tot op kamerniveau. Dit geeft u
zekerheid, scheelt tijd en geld en bovendien wordt het
milieu minder belast.

4.6 Inventarisatie
Is uw CMDB niet meer op orde en weet u niet meer
welke IT-hardware u in gebruik heeft? Wij kunnen
de apparatuur op uw locatie(s) inventariseren en
registeren. Na de totale inventarisatie leveren wij u een
complete CMDB-rapportage.

4.7 Single Point of Care
Als u een storing aan apparatuur gaat melden, is niets
vervelender dan per merk of product een andere partij
te moeten bellen. Daarom bieden wij met de dienst
‘Single Point of Care’ gemak voor service en onderhoud.

Samen met u maken wij de afweging of de reparatie in
verhouding staat tot de waarde van het product. Het
maakt hierbij niet uit of het product bij ons of bij een
andere leverancier is gekocht. Wij voeren namelijk de
garantie uit van de fabrikant. Zo profiteert u van extra
gemak en tijdsbesparing.

4.8 Garantie uitbreiding
Het kan zijn dat de standaard garantie niet toereikend is
voor uw gewenste dienstverlening. Dustin is in staat om
de standaard garantie te verhogen naar ieder gewenst
niveau. Bij een garantie uitbreiding kunt u bijvoorbeeld
denken aan:

Toegevoegde waarde Single Point of Care
Single Point of Care houdt in dat u al uw storingen
aan IT-apparatuur kunt melden bij één loket, op
één uniforme wijze. Eén telefoontje naar de Dustin
supportdesk is voldoende. Dustin zorgt er vervolgens
voor dat het probleem wordt verholpen, door de inzet
van onze Servicemedewerkers of medewerkers van de
betreffende fabrikant. Als klant van Dustin hoeft u zich
nooit meer af te vragen welke partij u voor een probleem
moet bellen.

• Reparatie op locatie
• Het versnellen van de responstijd of reparatiegarantie
binnen een bepaalde doorlooptijd
• Het verlengen van de garantietermijn

Wij bieden tevens de mogelijkheid om onze mensen in
te zetten bij u op locatie, zodat u gebruik kunt maken
van uw persoonlijke supportdesk. Onze medewerkers
kunnen intern direct storingen aannemen en oplossen.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van uw persoonlijke
webportal. Hierop vindt u actuele informatie over het
verloop en de afhandeling van uw storingen.

Deze dienst bestaat uit het opbouwen van een
standaard installatie van een device. De installatie
kan bestaan uit het besturingssysteem, standaard
applicaties, drivers en settings, waarbij u de wensen en
eisen aangeeft. Nadat u de image heeft goedgekeurd,
kan de image gebruikt worden om te installeren op
een groter aantal devices. De dienst wordt in de regel
uitgevoerd door een Senior Engineer, die nauw contact
heeft met u over de vereisten en die het testen van het
image begeleidt.

Ook buiten de fabrieksgarantie
Ook producten die buiten de fabrieksgarantie vallen,
kunnen via Single Point of Care gerepareerd worden.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw hardware
door ons te laten ophalen en weer gerepareerd terug te
brengen. Dit is onze ‘Pick-up-en-Return-service’.

4.9 Image maken

Voordelen Single Point of Care
• Single Point of Care geldt voor alle merken IT-hardware.
• Het is mogelijk om u tijdelijk te voorzien van vervangend apparatuur
• Gerepareerde apparatuur wordt klaar voor gebruik afgeleverd op
gebruikersniveau
• U profiteert van gemak en effectiviteit van een interne supportdesk
• Het melden van storingen of andere problemen is eenvoudig en snel
• U heeft nooit onvoorziene kosten, want uw mogelijke kosten worden
vooraf kenbaar gemaakt
• U ontvangt duidelijke en overzichtelijke rapportages
• Wij adviseren u over de mogelijkheden van standaardisatie en
besparingen
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4.10 Internationale dienstverlening
Heeft u ook vestigingen in het buitenland en beheert
u ook de IT-hardware voor deze locaties? Dustin kan
u helpen met de onderstaande dienstverlening in het
buitenland.
Logistiek
Dustin kan de bestelling in het buitenland verzorgen.
De eventuele preparatie van de hardware verzorgen
wij in ons distributiecentrum, waarna we de apparatuur
klaarmaken voor verzending naar het buitenland.
Wereldwijde installatie van uw hardware
We hebben de kennis om hard- en software installaties
voor u in de meeste landen voor te bereiden, te
begeleiden en uit te voeren. Wij werken samen met de
beste logistieke bedrijven over de hele wereld. Deze
samenwerking biedt ons de mogelijkheid om diensten
op vier continenten te leveren.
SWAP-dienstverlening op buitenlandse locaties
Wij kunnen onze SWAP-service ook voor uw
buitenlandse vestigingen en medewerkers inzetten. Bij
een defect device brengt een Technical Courier binnen
de afgesproken SLA een nieuw of vervangend device
naar de betreffende medewerker. Ter plekke wordt het
device vervangen, indien nodig de simkaart omgezet en
wordt de opstartprocedure doorlopen. De
medewerker kan zijn of haar werkzaamheden dan
snel vervolgen. Het defecte device wordt vervolgens,
afhankelijk van het afgesproken servicelevel,
gerepareerd en weer opgenomen in de klantvoorraad of
wij houden het in het desbetreffende land op voorraad
voor u.
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Voorraadbeheer
De goederen worden opgeslagen op een nabij gelegen
locatie, zodat het vervangend device de volgende dag
geswapt kan worden door een engineer.

Resources
Voor het vervangen van de devices wordt een ITengineer ingeschakeld die zowel Engelse als de lokale
taal spreekt. Deze engineer heeft de juiste kennis om de
gebruiker te helpen bij het installeren- en gebruiksklaar
maken van de devices. De engineers wonen op een
passende locatie om de SLA te kunnen behalen.

4.11	Dupliceren disken/
besturingssysteem
Heeft u bij de aankoop van een nieuwe laptop of
desktop extra of meer geheugen besteld inclusief onze
inbouwdienst? Wij kunnen ook het besturingssysteem
overzetten naar de nieuwe disk zodat uw apparatuur
direct te gebruiken i

We keep things
moving
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