
BEDRIJFSPROFIEL

Over iWeb

iWeb biedt onafhankelijk IT advies, IT projectmanagement en systeembeheer, IT expertise 
voor MKB+ organisaties met 10-250 medewerkers en een breed palet aan digitale 
marketingoplossingen.
 
Met specifieke voor het MKB+ ontwikkelde diensten en oplossingen verbeteren wij de efficiency 
en productiviteit bij onze klanten en bieden één aanspreekpunt voor IT ondersteuning, 
onafhankelijk IT advies en realisatie van IT oplossingen.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit en klantgerichte service.

Waarom kiezen voor iWeb?

‘Het belang van de klant altijd voorop’ is een belangrijk motto binnen iWeb en dat vind je
ook terug in ons klant-commitment en onze werkwijzen en adviezen. In de huidige Cloud-
enabled wereld wordt dagelijkse bedrijfsvoering gedaan met IT toepassingen van verschillende 
fabrikanten en verschillende leveranciers, draaiend op verschillende platformen. 

Het is daarom essentieel een onafhankelijke IT partner te hebben die beschikt over brede kennis 
van leidende platformen en nieuwe technologieën en jouw hele IT omgeving overziet. Wij 
bieden mogelijkheden om jouw gehele IT beheer, of een deel daarvan aan iWeb uit te besteden. 
Wij bewaken, beheren en onderhouden daarbij jouw IT middelen en IT functies pro-actief en 
zorgen voor IT continuïteit op basis van heldere afspraken.

Ook kunnen wij jouw eigen systeembeheerder ondersteunen bij het dagelijkse IT beheer en het
maken van de juiste keuzes in migratie- of veranderingstrajecten. Onze IT expertise , 
opgebouwd in meer dan 23 jaar staat tot jouw beschikking én staat garant voor optimaal 
werkende en toekomstbestendige IT !
 
 

Hierdoor profiteer jij van een samenwerking met iWeb:

 ✓ Al meer dan 23 jaar trusted IT partner voor tal van MKB+ organisaties
 ✓ Één aanspreekpunt voor pro-actief IT beheer, IT oplossingen, onafhankelijk IT advies   

 en IT sparring voor beslissers
 ✓ Makkelijke toegang tot onze professionele helpdesk en IT ondersteuning
 ✓ Men kan ons beschouwen als hun “eigen”, multidisciplinaire IT afdeling
 ✓ Onze focus ligt op het realiseren van een zo hoog mogelijke continuïteit van jouw IT   

 middelen en het afstemmen van de werking daarvan op jouw bedrijfsprocessen
 ✓ Wij helpen je met realiseren van toekomstbestendige IT en het opzetten van IT beleid
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Onafhankelijk IT advies

Het inzetten van IT als strategisch middel en het afstemmen van de juiste IT middelen op de
kernactiviteiten en processen van jouw organisatie vereist professionele kennis en ervaring.
iWeb levert hiervoor onafhankelijk advies op onder meer de volgende gebieden :

 ✓ Realisatie van toekomstbestendige IT en opzetten van IT beleid
 ✓ Selecteren- en implementeren van Line-of-Business applicaties
 ✓ Optimaliseren van processen, workflow en IT beheer procedures
 ✓ Reorganisatie en optimalisatie van bestaande IT omgevingen
 ✓ IT security audits & GDPR compliance
 ✓ IT migratie- en Cloud transitie trajecten
 ✓ Second opinion m.b.t. vastgelopen ICT projecten of aanstaande ICT investeringen
 ✓ Begeleiding van software compliance audits

 
IT Beheer diensten

iWeb biedt een volledige outsourced IT afdeling voor bedrijven en organisaties met 10-250
werkplekken, en ad-hoc ondersteuning voor jouw eigen systeembeheerder. Onze focus ligt 
op het optimaal laten functioneren van jouw IT systemen en applicaties, het bieden van 
toegankelijke IT ondersteuning en het voorkomen van storingen.

iWeb voorziet onder meer in :

 ✓ Helpdesk, systeem- en netwerkbeheer en systeemonderhoud
 ✓ IT Security scans en IT security beheer
 ✓ Beheer van on-premises, Cloud- en hybride IT omgevingen incl. 3e partij oplossingen   

 als Microsoft Azure, Office 365, Intune & EMS, Amazon AWS en diverse LOB applicaties
 ✓ 24x7 monitoring van systemen en systeemonderdelen, systeem-performance, IT   

 security en IT continuïteit met proactieve fout-correctie
 ✓ Software en IT contract beheer
 ✓ “Virtuele” IT manager voor opzetten en handhaven van IT beleid

 
IT Oplossingen voor bedrijven en organisaties

iWeb biedt toekomstbestendige en kostenefficiënte IT oplossingen voor zowel kleine    
als middelgrote bedrijven en organisaties, waaronder: 

 ✓ IT oplossingen met Office 365, Dropbox Zakelijk, Amazon AWS en Microsoft Azure
 ✓ iWeb Workspace 365 webbased desktop
 ✓ Hosted Desktop- en Server oplossingen in private of public cloud
 ✓ IT Platform as a Service (PaaS)
 ✓ IT security en antimalware oplossingen
 ✓ IT continuïteits oplossingen
 ✓ Managed databackup en dataopslag
 ✓ Webbased applicaties en website realisatie

IT Projectmanagement en interim CIO

Voor de begeleiding- en realisatie van jouw IT projecten kun je een IT Projectmanager van iWeb
inzetten. Wij zorgen voor afstemming en communicatie tussen de betrokken partijen, het 
naleven van de gemaakte planning en controle van het opgeleverde werk. Zo komt jouw IT 
project op tijd af, binnen jouw budget en voldoet het aan de specificaties en eisen. 

Meestal is er binnen MKB+ organisaties geen ruimte voor een full-time ICT Manager / CIO, terwijl
daar wel regelmatig behoefte aan is voor bijvoorbeeld het opzetten van IT beleid en als sparring
partner bij het nemen van beslissingen op gebied van IT. iWeb kan hiervoor een interim CIO 
leveren voor tijdelijke inzet binnen jouw organisatie. Zo heb je altijd een ervaren interim CIO of 
IT projectmanager binnen handbereik!



Marketing oplossingen

iWeb kan iedere branche bedienen met het brede scala aan IT diensten- en oplossingen. 
Bepaalde branches vragen echter om specifieke oplossingen en diensten.

iWeb heeft jarenlang specifieke ervaring opgedaan in branches als :

 ✓ Content Strategie
 ✓ Copywriting
 ✓ Drone video
 ✓ Drukwerk
 ✓ Google Ads
 ✓ Grafische vormgeving

 ✓ Online markeringstrategie
 ✓ Social Media
 ✓ Videomarketing
 ✓ Webdesign
 ✓ Webhosting

 

Missie, Visie en Strategie

Missie
We make technology work. Dat is onze missie.

We staan nog maar aan het begin van de digitale revolutie. Met onze kennis, ervaring en 
creativiteit in combinatie met digitale technologie zijn we in staat om klanten te helpen bij hun 
digitale reis. Ontwikkelingen gaan snel en daarom is het ons doel om voorop te blijven lopen én 
relevant te blijven voor zowel klanten als onze medewerkers.

Visie
Hoe wij verwachten dat technologie zich ontwikkelt.

IT is niet meer weg te denken en staat in het hart van onze samenleving. Nagenoeg alles om 
ons heen is verbonden met IT, zowel zakelijk als privé. In organisaties zien wij dat IT (information 
technology) en OT (operations technology) steeds dichter naar elkaar toe bewegen. Daarnaast is 
er een enorme toename in de vraag naar cloud, data, platforms en AI.

Met ons brede portfolio dekken we genoemde klantbehoeften helemaal af en sluiten we hier 
naadloos op aan om tot de meest creatieve en beste oplossingen voor onze klanten te komen.

Strategie
Hoe wij ervoor zorgen dat technologie voor jou werkt. 

De zakelijke markt digitaliseert in hoog tempo en vraagt daarbij naar flexibiliteit, connectiviteit, 
kwaliteit en veiligheid. Door onze diensten aan te bieden, laten wij de klant ervaren altijd een 
werkzame oplossing binnen handbereik te hebben. 
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