
 Klaar voor Windows 11? 

Windows 11 is een grote upgrade. Binnenkort is het waarschijnlijk
nodig voor jouw organisatie om over te gaan op deze nieuwe
versie. Dit kan grote gevolgen hebben voor je hardware en
applicaties.  

Stappenplan
Fastbyte kan een scan doen die kijkt naar de geschiedenis van de
door jouw gebruikte hardware hardware. 

Waarom deze scan?

Direct inzage in welke hardware geschikt is voor de overgang
naar Windows 11

Een overzicht van welke applicaties probleemloos kunnen
overgaan

 Advies welke aanpassingen er nodig zijn om Windows 11 te
kunnen gebruiken

Een stappenplan op basis van de bevinden voor een naadloze
overgang met een vrijblijvend advies 

Scan

Advies

Uitvoering

Investeringen

Ben je al beheerklant bij Fastbyte? Dan is de Assessment zelf gratis.* Heb je geen
beheercontract? Dan zijn de kosten als volgt:

 <10 10 - 25  25 - 50 > 50  

Aantal werkplekken

Wil je op basis van de Windows scan aanpassingen doen? Vraag ons naar de mogelijkheden

 € 850,-  €1.425,-  €2.275,-
 Neem

contact met
ons op

Doe de upgrade scan 

Op basis van onze ervaring is de complexiteit van dit traject sterk afhankelijk van de omvang van de organisatie.



Fastbyte heeft voor het Assessment een account nodig met admin toegang op de te
inventariseren werkplekken

De werkzaamheden zullen deels op locatie worden uitgevoerd

Onze scanning software zal na inrichting 3 weken draaien om een goede inventarisatie van
daadwerkelijk gebruikte software te doen 

Na de uitrol

Laat je door Fastbyte de migratie uitvoeren dan blijft de scanning software actief tot na de
migratie. Op deze manier ben je verzekerd dat alle applicaties blijven werken, ook bij gebruik
van Windows 11 en ook wanneer alle hardware is vervangen.

 
Werk jij al in de Cloud?

Wanneer jouw organisatie nu al 100% in de Cloud werkt, dan is het Assessment in te korten
naar enkel de hardware check. Maar, zelfs wanneer je al in de Cloud werkt, checken wij voor
de zekerheid of er niet toch nog applicaties lokaal draaien. Zo  ben jij verzekerd van een
veilige werkplek en een probleemloze transitie.

Spelregels

Klanten waar wij voor werken:

030 6000 600 verkoop@fastbyte.nl fastbyte.nl


