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Benut ‘de Mac’ met de expertise van Switch

Waarom aPPLE mÉt
dE ExPErtisE van sWitch?

WIJ HOUDEN ICT OVERZICHTELIJK
Switch is al ruim 25 jaar een ICT-partner voor bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen. Onze ruim honderd  

professionele deskundigen kunnen uw bedrijfsprocessen optimaliseren door ICT-oplossingen te ontwerpen,  

implementeren en beheren.

Switch is een kennispartner met een nuchtere kijk op automatisering. ICT moet uw kernactiviteit ondersteunen 

en onze professionals nemen graag die zorg uit handen. Uiteraard op basis van uw doelstellingen.  

Naast ontwerp, implementatie en beheer van volledige bedrijfsnetwerken zorgt Switch ook voor oplossingen 

op deelgebieden zoals: cloud computing, storage, virtualisatie, IP-telefonie, e-mailarchivering, remote diensten, 

beveiliging en co-locaties.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Apple voor uw organisatie? 

Onze adviseurs en Apple-specialisten adviseren u graag over de nieuwste 

Mac-hardware en software. 

 Pluk de voordelen zoals: gebruiksgemak, productiviteit, stabiliteit en vormgeving

 Vloeiend geïntegreerd in uw bestaande bedrijfsnetwerk

 Volledig compatibel met ‘pc hardware’ zoals printers, scanners en routers  

 Switch biedt extra toegevoegde waarde als authorised reseller van Apple 

 Benut onze expertise: van ontwerp, implementatie en beheer tot support van de helpdesk 

 Ideale basis voor ‘Bring your own device’ 

 Benut Apple én Windows-omgeving door virtuele scheiding (mixed mode)

‘Nieuwelingen wennen 
razendsnel aan de Mac. 
Ze kunnen direct aan de 

slag en voelen zich  
binnen twee weken vaak 

volledig thuis.’



De tijd dat Apple alleen voor ‘Mac-fans’ was, is voorbij. Met de grote 

populariteit van de iPhone en iPad, is ook de opmars in de zakelijke 

omgeving begonnen. Dankzij de huidige technieken kunnen de 

populaire apparaten feilloos worden gebruikt in een Windows-

omgeving. Hiervoor heeft u dus geen ‘speciaal netwerk met Apple 

servers’ nodig. Bij de aanschaf van nieuwe IT-hardware, is Apple 

daarom zeker een overweging waard. Want er is een Mac voor elk 

bedrijf, situatie en budget. 

De Mac is ontworpen om prettig, efficiënt en slim georganiseerd 

(samen) te werken. De een kiest vooral voor gemak en gebruiks-

vriendelijkheid. Een ander misschien vanuit gewenning of juist 

vanwege de vormgeving, stabiliteit en veiligheid. Het Mac OS X 

besturingssysteem is immers minder gevoelig voor conflicten en 

virussen dan de pc. 

Uiteindelijk zijn uw doelstellingen en uitgangspunten maatgevend 

bij de keuze voor de juiste hardware. Natuurlijk kunnen onze advi-

seurs u helpen de juiste afweging te maken. Wat levert het u op? 

Dat is ons uitgangspunt.

apple in de zakelijke   omgeving

INTEGRATIE IN UW NETWERK
Wat u ook kiest, de apparatuur moet natuurlijk wel optimaal geïntegreerd worden in uw ICT-omgeving. Als specialist 

in het ontwerpen, implementeren en beheren van bedrijfsnetwerken kan Switch de complete uitrol verzorgen. Van 

hardware-integratie en software-installatie tot en met onderhoud, beheer, support en de ondersteuning met onze 

helpdesk. Zo kunt u altijd terugvallen op de juiste expertise. 

SPECIALE APPLE PARTNER
Switch is door Apple benoemd tot authorised reseller in 

Oost-Nederland. Daarmee onderstreept Apple dat onze 

dienstverlening extra toegevoegde waarde biedt bij de 

levering van hun producten zoals iMacs, Macbooks en 

iPads. Geworteld in ruim 25 jaar kennis en ervaring met 

bedrijfsnetwerken, is dat natuurlijk een prettig idee.
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Benut ‘de Mac’ met  
de expertise van Switch

Al eens gedacht over iPads, Macbooks of bijvoorbeeld iMacs in uw werkomgeving? Dat werkt namelijk 

uitstekend. Ook bij gebruik in een bestaand bedrijfsnetwerk of Windows  omgeving. Als authorised reseller 

van Apple in Oost  Nederland, helpen onze specialisten u graag op weg!

APPLE IN WINDOWS-OMGEVING? EEN TRAKTATIE!

Apple-apparatuur integreren in een bestaande IT-infrastructuur 

is eigenlijk relatief eenvoudig. De samenwerking met bestaande 

‘pc-architectuur’ is tegenwoordig geen drempel meer. De Mac voelt 

zich hierin volledig thuis. Het eigen OS X besturingssysteem kan 

eenvoudig gecombineerd worden met een Windows-netwerk,  

bijvoorbeeld voor het ontvangen van zakelijke mail. De apparatuur 

is ook volledig compatible met bestaande hardware zoals printers, 

routers en scanners. 

Ook werken met Windows-bestanden is geen enkel probleem. 

Veelgebruikte Windows-software is ook voor de Mac beschikbaar. 

Wanneer van bepaalde bedrijfsspecifieke software geen OS X-versie 

beschikbaar is, kan op de Apple een virtuele machine worden geïn-

stalleerd. Indien gewenst benut u – in deze gecombineerde om-

geving van Apple en Windows – de voordelen van twee werelden. 

Ooit gescheiden, maar dat is verleden tijd!

KOSTEN
Bij het kiezen van de juiste hardware, zijn de kosten natuurlijk een 

belangrijke factor. Ons advies: kijk wel verder dan alleen de aan-

schafkosten. De meeste ICT-kosten worden pas daarna gemaakt. 

Stabiele hardware in een gezond netwerk kan sterk bijdragen aan 

kostenvermindering voor beheer en ondersteuning. Natuurlijk zijn 

er goedkopere apparaten dan de Mac, maar niemand heeft een 

hogere restwaarde. Ook iets om rekening mee te houden!

ONZE APPLE SPECIALISTEN
Onze Apple-specialisten zijn meer dan alleen ‘techneuten’. 

Ze kennen de hardware uitstekend, net als de eisen aan een 

goed bedrijfsnetwerk. Maar ze hebben vooral oog voor uw 

behoeften. 

‘Apple alleen voor 
creatieven of  
consultants?  

Zeker niet alleen.  
Het zijn ook  

prachtige zakelijke 
machines.’

‘Apple in de zakelijke 
omgeving? Er zijn geen 

drempels meer.’


