Nedap Healthcare
health check

U gebruikt een Nedap Healthcare web
applicatie in uw Citrix infrastructuur?
En u zoekt een onafhankelijke partner
om te onderzoeken of uw
infrastructuur optimaal is ingericht
voor gebruik van deze web applicatie?
Datad ís die partner.
Datad is dé specialist voor professionele ICTinfrastructuren met focus op het veilig en
beheersbaar beschikbaar stellen van data en
applicaties met optimale gebruikerservaring.
Datad is al 13 jaar Citrix Gold Solution Advisor.
Nedap Healthcare
Uw gebruikers verwachten IT diensten in
optima forma. Een rijke gebruikerservaring,
optimale prestaties en beveiliging. Ook bij
gebruik van Nedap Healthcare web applicaties
die uitstekend functioneren, maar in een ICT
Infrastructuur waarbij Citrix wordt gebruikt
soms meer aandacht nodig hebben dan bij
gebruik op een desktop of laptop.

Doelgroep
Organisaties die een partner zoeken die hen
een onafhankelijk advies kan geven over het
functioneren van de Nedap Healthcare web
applicaties in úw Citrix infrastructuur.
Wat bieden wij u?
Datad biedt u een health check voor uw Citrix
Infrastructuur, waarbij de focus ligt op het
optimaal functioneren van de Nedap
Healthcare web applicaties.
Voordelen
Een health check met het doel een verbetering
van de inzet van uw medewerkers en een
verhoging van eindgebruikerstevredenheid.
De aanpak
Na een korte intake bij u op locatie onderzoeken wij
samen met u de inrichting van het netwerk, de
Terminal Server/Citrix architectuur, de toegepaste
browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome) en de
client. Wij leveren een rapport op met daarin
constateringen, conclusies en aanbevelingen, gericht
op korte termijn ‘quick fixes’ en aanbevelingen voor
de lange termijn.

Datad biedt een onafhankelijk advies voor optimalisatie van de
Nedap Healthcare applicaties in úw Citrix infrastructuur.

Rollen en verantwoordelijkheden
U voorziet de Datad health check consultant
vooraf van informatie over de huidige
inrichting van uw netwerk, uw Citrix
infrastructuur en de toegepaste Nedap
Healthcare web applicatie. U informeert over
gemelde problemen door eindgebruikers, over
lopende zaken, mogelijke wensen en
ontwikkelingen.
Stappenplan
Aanleveren van informatie door u of uw
ICT beheerorganisatie;
Onsite intakegesprek voor het vaststellen
van de scope van de health check;
Onsite inventarisatie van uw Citrix
infrastructuur en samen met u nalopen van
de problemen en ervaringen van uw
eindgebruikers;
Na de dag geplande inzet vindt
verslaglegging plaats in een rapport met
uitwerking van mogelijke adviezen.
Van health check naar productie
Indien nodig begeleiden wij u bij het uitvoeren
van werkzaamheden voor verbeteringen en
optimalisaties in uw Citrix Infrastructuur.

Investeringen en voorwaarden
Eén dag onsite inventarisatie;
Inclusief voorbereiding en uitwerking van
rapport met adviezen;
Inclusief reiskosten;
Investering € 2.500 excl. BTW;
Planning vooraf in overleg met Datad
projectbureau;
Investering is exclusief het doorvoeren van
verbeteringen of wijzigingen die de health
check consultant adviseert.
Meer informatie?
Wilt u weten wat het rendement van een
health check Citrix ICT Infrastructuur voor u
kan zijn? Neem contact op met Michel
Teunissen van Datad op 0318 – 533 400 of
info@datad.nl of met uw Nedap Healthcare
accountmanager.

