
Uw accountantskantoor in de cloud

WELKE STRATEGISCHE 
KEUZES MAAKT U?



Veel accountantskantoren maken de overstap naar de cloud. Een 

logische stap, want steeds meer applicaties worden al in de cloud 

aangeboden. Toch is de overstap naar de cloud niet 1-2-3 gebeurd. Er 

gaan een aantal strategische keuzes aan vooraf. Als u tenminste later 

geen spijt wilt krijgen.

Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn belangrijke afwegingen om te 

maken? Na het lezen van dit e-book bent u goed op de hoogte en kunt u 

weloverwogen stappen zetten.  

Op naar de cloud
Welke strategische keuzes maakt u?
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“Voor ons is de veiligheid van ICT van groot belang. Onze ervaringen  

met Hupra zijn positief. Snelle reacties en goede services!”

Arjen van Koeveringe 

EDR Advies & Accountancy 



Voordelen voor accountantskantoren
Een goede cloudoplossing geeft een legio  

aan voordelen:

 Werken waar en wanneer u wilt

 Makkelijk op- en afschalen

 Naadloos aansluitende bedrijfsapplicaties 

	 Beter	organiseren	van	workflows	

 Makkelijker om papierloos te gaan werken

 Centraal opslaan van documenten

 Eenvoudig en veilig delen van documenten 

 Centraal beheer en onderhoud

 Geen investeringen in servers en andere apparatuur 

 Overzichtelijke kosten

Cloud voor accountants

De voordelen

Dat veel accountantskantoren de overstap maken naar de cloud is 

niet zonder reden. Werken in de cloud heeft veel voordelen voor 

accountants. Overal kunnen werken geeft medewerkers veel gemak. 

Samenwerking met klanten is eenvoudiger Daarnaast zorgt de cloud 

voor meer wendbaarheid en efficiënter werken. Allemaal belangrijke 

zaken in het toekomstbestendig maken van uw kantoor.

 

Hoe zit het met de snelheid?
Over de snelheid van de cloud hoeft u zich geen zorgen te maken. Het 

werken in de cloud gaat heel snel, mits het op de juiste manier is ingericht. 

Dankzij de schaalbaarheid van de cloud heeft één zwaar proces op één 

computer geen invloed op de prestaties van andere computers.



Waar staan uw gegevens?
Als u werkt in de cloud staan uw gegevens 

niet meer op locatie, maar in een datacenter 

ergens ver weg. Dat voelt misschien onprettig. 

Wellicht geeft het u rust dat de toegang van 

uw gegevens nog beter gegarandeerd is, dan 

wanneer u de gegevens lokaal zou opslaan. 

Datacenters van cloud aanbieders hebben 

bijvoorbeeld generatoren waardoor de 

stroomvoorziening ook gegarandeerd is 

bij een stroomstoring. De datacenters zijn 

aardbevingsbestendig gebouwd en bevatten 

beveiligingen tegen bijvoorbeeld brand. cloud 

aanbieders beschikken over verschillende 

verbindingen met het internet, waardoor een 

storing bij één provider geen invloed heeft op 

uw verbinding.



Hoe veilig is de cloud?
Voor uw accountantskantoor is de veiligheid van informatie natuurlijk van 

groot belang. Cybercriminaliteit komt steeds meer voor. Een cyberaanval kan 

uw hele bedrijf platleggen en veel geld kosten. Uw imago raakt daarbij ge-

schaad, want uw klanten vertrouwen erop dat hun gegevens bij u veilig zijn. 

Daarnaast is er wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen, zoals de AVG. 

Die vraagt van u om gegevens goed te beschermen.

Bij het kiezen van een cloudoplossing is de veiligheid dus een belangrijk 

aspect om op te letten. Hoe veilig is de cloud? Dat hangt er vanaf voor welke 

cloudoplossing u kiest en hoe deze wordt ingericht. Met de Hupra Cloud 

werkplek ligt het niveau van beveiliging zo hoog dat het vergelijkbaar is met 

dat van wereldwijd opererende bedrijven. Maar dat is niet bij elke andere 

cloudoplossing het geval. Laat u daar dus goed over adviseren. 

Waar moet u om denken als u de overstap wilt maken?
Als u overweegt om een overstap naar de cloud wilt maken, zijn er een 

aantal zaken om mee te nemen in uw proces. In de volgende hoofdstukken 

gaan we in op de strategische keuzes, de verschillende typen cloud en de 

werkplekoplossingen die er zijn.  

‘Bij het kiezen van een cloudoplossing  
is de veiligheid een belangrijk aspect  
om op te letten.’



Welke strategie kiest u?
Er worden mooie cloudoplossingen aangeboden, die u verleiden 

om direct te denken: dat is wat ik nodig heb. Het gevaar daarbij is 

om te denken vanuit de oplossing, in plaats van de strategie. 

Bij Hupra ICT geloven we niet in pasklare antwoorden. We vinden 

het altijd belangrijk om per bedrijf te kijken wat de juiste strategie 

is. Vanuit de strategie werken we toe naar de oplossing die het 

beste bij uw kantoor past. 

  Wilt u overstappen naar de cloud?

   Welke cloud? Publiek, privaat of hybride.

    Welke werkplekoplossing past het beste?



Strategische vragen om bij stil te staan

Effectief werken
 Welke processen zijn er binnen uw kantoor? 

 Welke applicaties gebruikt uw kantoor?

 Welke devices gebruiken medewerkers? 

 Waar werken medewerkers: op kantoor, thuis,  

 bij de klant, onderweg?

 Wat is nodig voor een soepele samenwerking  

 met klanten? 

 Hoe werkt u samen met andere partijen, zoals   

 banken? 

Veiligheid waarborgen
 Wat is er nodig vanuit de wet- en regelgeving,  

 zoals de AVG? 

 Hoe borgt u de veiligheid van uw data en die  

 van uw klanten?

 Hoe wapent u zich tegen cybercriminaliteit?

Kostenbeheersing
 Wat is uw budget?

 Hoe beheersbaar zijn de ICT kosten?

 Kunt u makkelijk opschalen en afschalen? 

Toekomstbestendig maken
 Heeft u de ambitie om te groeien?

 Hoe bereidt u uw kantoor voor op nieuwe    

 technologieën?

 Wat verwachten klanten en hoe ontwikkelen  

 hun wensen?

 Wat doen concurrenten?



SaaS versus een  
virtuele werkplek

Uw accountantskantoor maakt waarschijnlijk steeds meer gebruik van 

Software as a Service (SaaS). Met deze SaaS applicaties werkt u in de 

cloud, maar dat is nog wat anders dan een volledige overstap naar de 

cloud maken. 

Volledig naar de cloud met een virtuele werkplek
Gaat u volledig naar de cloud, dan neemt u afscheid van een lokale server. De 

gehele ICT-omgeving wordt centraal in de cloud ondergebracht en beheerd. 

We spreken dan van een virtuele werkplek. 

Met een virtuele werkplek werken medewerkers in een goed beveiligde 

virtuele omgeving. Niets bevindt zich lokaal, alles wordt centraal opgeslagen. 

De werkplekken zijn verbonden aan de virtuele server en worden vanuit 

deze ene plek centraal beheerd. Een voorbeeld hiervan is de Hupra Cloud 

werkplek.

Is een virtuele werkplek nog wel nodig? 
Gebruikt u SaaS applicaties, zonder lokale of virtuele server? Dan ontstaat 

er een versnippering in het beheer. Elke applicatie heeft namelijk zijn 

eigen cloud, waardoor er een multi-cloud ontstaat. Dat brengt een aantal 

veiligheidsrisico’s met zich mee.

https://www.hupra.nl/cloud/online-werkplek/accountants
https://www.hupra.nl/cloud/online-werkplek/accountants


Risico 1

Decentraal wachtwoordbeheer

Hoeveel verschillende applicaties gebruikt uw kantoor? Dat zijn er al snel 10 

tot 20. Medewerkers moeten daarvoor allerlei verschillende wachtwoorden 

onthouden en apart inloggen. Dat is niet alleen onhandig, het is ook onveilig. 

Medewerkers kiezen vaak voor te makkelijke wachtwoorden. Met een virtuele 

werkplek kunnen we een Single Sign On oplossing leveren. U logt dan één 

keer in, op een extra veilige manier, en hebt toegang tot alle applicaties. 

Risico 2

Decentraal toegangsbeheer

Onder controle hebben wie, waar en wanneer toegang heeft tot de gegevens 

valt niet mee als het beheer versnipperd is over zoveel applicaties. Dan raakt 

het overzicht al snel zoek en bovendien is het veel werk. Bij een virtuele 

werkplek regelt u het toegangsbeheer in één keer voor alles dat in de 

werkplek staat. Gaat een medewerker uit dienst? Dan is de toegang tot alle 

applicaties in één keer afgesloten. 

Risico 3

Decentralisatie van uw data

Versiebeheer is lastig, als er documenten in verschillende applicaties 

staan. Waarschijnlijk worden gegevens ook nog lokaal opgeslagen. 

Het is bijna onmogelijk om te voorkomen dat er data op onbeveiligde 

devices terechtkomt. Op een goed ingerichte virtuele werkplek staan alle 

documenten op een centrale plek. U kunt ze veilig delen, ook met uw klanten, 

door het gebruik van links. 



Risico 4

Beveiligt u de kluis of het huis?

SaaS applicaties garanderen de veiligheid van hun software, maar niet van 

de devices die u gebruikt. De situatie is te vergelijken met een huis waarin 

verschillende kluizen staan, maar dat zelf niet beveiligd is. Zodra iets de kluis 

verlaat, is het niet meer veilig. Een medewerker die een bestand downloadt 

op zijn laptop is daar een voorbeeld van. Bovendien zijn al die verschillende 

kluizen met allemaal hun eigen wachtwoorden en instellingen vreselijk 

inefficiënt.	Kortom:	u	bent	veiligheid	decentraal	aan	het	regelen,	terwijl	het	

ook centraal kan met een virtuele werkplek. 

 Lees hier de blog

De virtuele werkplek als ecosysteem
Een virtuele werkplek wordt ook wel aangeduid als een Desktop-

as-a-Service (DaaS) oplossing. Waar losse clouddiensten vaak net 

niet goed op elkaar aansluiten, biedt een virtuele werkplek een 

ecosysteem	van	applicaties	die	met	elkaar	samenwerken.	Specifieke	

applicaties voor uw bedrijf kunnen eenvoudig geïntegreerd worden. 

Het beheer, onderhoud en de beveiliging wordt centraal geregeld 

voor het totale ecosysteem.



Welke type cloud past bij u? 

De cloud, het is een vrij abstract begrip. U staat er misschien helemaal 

niet bij stil dat er verschillende soorten zijn. Gaat u naar de cloud, 

dan kunt u kiezen voor een private cloud, een publieke cloud of een 

combinatie daarvan. Voor het maken van een strategische keuze is het 

belangrijk om te weten wat de verschillen zijn.

1. Private cloud
Een private cloud is een cloudinfrastructuur die wordt gebruikt door één 

organisatie. Een private cloud kan zich in uw eigen datacenter bevinden of in 

de cloud worden gehost door een serviceprovider.

De Hupra Cloud werkplek draait in een 
private cloud.

Voordelen

 Volledige keuzevrijheid en eigen invloed.

 Je kunt kiezen voor een Nederlands datacenter.

Nadelen

 Hogere maandelijkse kosten, omdat je de kosten niet 

 deelt zoals bij een publieke cloud. In het geval van  

 de Hupra Cloud werkplek heffen we dit op door   

 de kosten van de private cloud te verdelen over onze  

 klanten.

Voorbeeld



 

2. Publieke cloud
Een publieke cloud is een cloudinfrastructuur die ter beschikking wordt 

gesteld aan een grote markt van afnemers. Alle hardware, software 

en ondersteunende infrastructuur is in eigendom en beheer van een 

serviceprovider en wordt via het internet geleverd.

Azure van Microsoft

Voordelen

 Maandelijkse kosten zijn relatief laag (maar let goed  

 op bijkomende kosten).

Nadelen

 Minder maatwerk mogelijk, beperkte     

 keuzemogelijkheden.

 Afhankelijkheid van support door grote  

 internationale partij, dat kost soms veel tijd.

Voorbeeld



Praktijkvoorbeeld: 1,5 dag zonder e-mail
“Bij een van onze klanten werken we met Azure. Toen er een storing met de 

mail was, moesten we aankloppen bij de Microsoft helpdesk. Vanaf vrijdag 

10.00 uur werkte geen enkel mailadres meer. Als partner worden we vlotter 

geholpen, maar alsnog duurde het tot zaterdagmiddag voordat er weer 

mailverkeer was. In onze eigen private cloud hadden we het waarschijnlijk 

binnen een half uur kunnen oplossen. Nu moet ik zeggen, het was een 

incident, dit gebeurt niet vaak. Maar het geeft wel aan hoe afhankelijk je 

bent van een grote partij. Jouw probleem is daar geen topprioriteit.”

Cornel van Westen

Contactpersoon accountancy Hupra ICT 

3. Hybride cloud
Een hybride cloud is een cloudinfrastructuur die bestaat uit een 

samenstelling van twee of meer clouds die ieder afzonderlijk bestaan, maar 

met elkaar zijn verbonden om interactie tussen diensten te ondersteunen.

De Hupra Cloud werkplek (private cloud) 
in combinatie met Microsoft Office dat via 
Azure draait (publieke cloud)

Voordelen

 Je kunt het beste van de private en publieke cloud  

 combineren. 

Nadelen

 Technisch is niet alles mogelijk. 

Voorbeeld



Welke werkplekoplossing  
kiest u?

Als u hebt nagedacht over het type cloud, is de volgende stap om te 

kijken naar de werkplekoplossing. Welke mogelijkheden zijn er? We 

bespreken 5 veelgebruikte oplossingen.

Microsoft 365
Wanneer	u	Microsoft	365	afneemt,	neemt	u	ook	een	aantal	Office-apps	

en services af waaronder OneDrive, Sharepoint, Teams, Word, Excel en 

Outlook. Het zijn als het ware licenties voor het gebruik van de software. 

Microsoft 365 is dus meer SaaS, dan een virtuele werkplek. U werkt met 

Microsoft 365 gedeeltelijk online, maar de software gebruikt u veelal lokaal, 

op uw computer, laptop of tablet. Aangezien Microsoft 365 niet uw devices 

beveiligd, maakt dat u kwetsbaar. 

U zult apart nog de installatie, het onderhoud, updates en de beveiliging 

moeten regelen van zowel Microsoft 365 als de devices die uw kantoor 

gebruikt. Daarnaast moet u nog een oplossing regelen voor uw 

bedrijfsspecifieke	applicaties	die	niet	inbegrepen	zijn	bij	Microsoft	365.

 

> Bekijk onze diensten
 
Werken in de cloud. Veilig werken  
in uw digitale werkomgeving.

https://www.hupra.nl/cloud
https://www.hupra.nl/cloud


Workspace 365
Workspace 365 is ontwikkeld door softwareontwikkelaar New Day at Work. 

Het is een webbased werkplek die als het ware een schil om Microsoft 365 

heen vormt. U kunt het zien als een soort portal of intranet, van waaruit u 

al uw werkzaamheden doet. Maar let op: een webbased portal is wat anders 

dan een virtuele werkplek. In het artikel Workspace 365 versus de online 

werkplek van Hupra voor accountants leggen we de verschillen uit. 

Met Workspace 365 bent u beter gefaciliteerd dan met alleen Microsoft 365. 

Maar u zult apart nog de beveiliging van uw devices moeten regelen. Plus 

een	oplossing	voor	bedrijfsspecifieke	applicaties.	

Windows 365 cloud pc
Windows 365 cloud pc wordt aangeboden door Microsoft. In tegenstelling tot 

Microsoft 365 kun je hier wel spreken van een virtuele werkplek. Microsoft 

claimt dat Windows direct te gebruiken is, inclusief apps, data en instellingen. 

Bedenk daarbij wel dat u weinig tot geen keuzevrijheid hebt en maatwerk niet 

mogelijk is. 

Windows 365 cloud pc is vooral bedoeld voor bedrijven die gemak willen 

en niet veel eisen hebben. Als accountantskantoor zult u nog wel rekening 

moeten	houden	met	uw	bedrijfsspecifieke	applicaties,	die	niet	onder	

Windows 365 vallen. 

‘Het werken in de cloud gaat heel snel,  
mits het op de juiste manier is ingericht.’

https://www.hupra.nl/blog/wat-is-proactief-beheer-en-waarom-is-het-belangrijk
https://www.hupra.nl/blog/workspace-365-versus-de-online-werkplek-van-hupra-voor-accountants
https://www.hupra.nl/blog/workspace-365-versus-de-online-werkplek-van-hupra-voor-accountants


 

Hupra Cloud werkplek
De Hupra Cloud werkplek is door Hupra ICT ontwikkeld op basis van 

Citrix, wat een hoge mate van kwaliteit en veiligheid geeft. Doordat de 

werkplek draait in onze private cloud hebben we alle zeggenschap en 

keuzevrijheid. Dat geeft meer mogelijkheden dan met Azure Virtual 

Desktop. Het zorgt er ook voor dat we vlot problemen kunnen oplossen, 

omdat we overal zelf bij kunnen.  

De virtuele werkplek is voorzien van alle bekende applicaties zoals 

Google Chrome, Word, Excel, Outlook en PowerPoint. We integreren 

ook	uw	bedrijfsspecifieke	applicaties	van	bijvoorbeeld	Infine	Software,	

Visionplanner of boekhoudpakketten. De Hupra Cloud werkplek is een 

all-in dienst, inclusief inrichting en installatie, beveiliging, doorlopend 

beheer en onderhoud en 24-uurs support. 



Azure Virtual Deskop 
De Azure Virtual Desktop (AVD) heette voorheen de Windows Virtual 

Desktop.	Met	de	AVD	biedt	Microsoft	meer	flexibiliteit	en	mogelijkheden	voor	

het aanpassen van installaties dan met Windows 365 cloud pc.

Bent u gecharmeerd van AVD, realiseer u dan wel dat er altijd nog een stuk 

inrichting en beheer bij komt kijken. Het is op dit moment dus nog geen 

kwestie van een paar vinkjes zetten en alles is voor elkaar. 

Wat is voor u de beste keuze?
We hebben een aantal oplossingen kort besproken, maar we kunnen u er 

natuurlijk nog veel meer over vertellen. Wat de beste keuze is, hangt af van 

uw	wensen	ten	aanzien	van	gemak,	flexibiliteit	en	veiligheid.	Ook	wegen	de	

applicaties die u gebruikt mee.  

Praktijkvoorbeeld: overgang naar de cloud
Onlangs vertelde een accountant dat hij graag met zijn kantoor naar 

de cloud wil. Het is een logische stap: 6 van de 8 applicaties die ze 

gebruiken werken al via de cloud. Maar de laatste 2 draaien nog via 

een eigen server. Die server is verouderd. Er verschijnen geen updates 

meer en dat is een groot veiligheidsrisico. Het duurt nu te lang om 

te wachten tot de 2 lokale applicaties ook via de cloud aangeboden 

worden. Gaat dit bedrijf nog een nieuwe server aanschaffen? Of is er 

een andere oplossing?

Onze oplossing
De Hupra Cloud werkplek bleek in dit geval een slimme en voordelige 

oplossing. Alle ICT brachten we onder in één ecosysteem. Vanuit deze 

virtuele werkplek worden alle applicaties benaderd, of ze nu al via de 

cloud draaien of niet. Lokale applicaties die eerder op de eigen server 

stonden, hebben we op de virtuele applicatieserver gezet. 

https://www.hupra.nl/blog/waarom-de-cloud-werkplek-goedkoper-is-dan-een-eigen-server


Voordelen van de Hupra  
Cloud werkplek 

Gemak en productiviteit
 Altijd en overal veilig kunnen werken

 Flexibiliteit en vrijheid voor uw medewerkers 

	 Efficiëntere	werkprocessen	met	naadloos	aansluitende			 	

 applicaties

 Single Sign On: 1 keer inloggen voor toegang tot  

 alle applicaties

Inzichtelijke kosten zonder verrassingen
 Vaste prijs per medewerker per maand

 Geen verborgen kosten

 Inclusief service, onderhoud en goed bereikbare helpdesk

Toekomstbestendig 

 Flexibeler en wendbaarder

 Een extra medewerker kan direct aan het werk

 Nieuwe applicaties zijn makkelijk te koppelen

 Continue doorontwikkeling

Veiligheid is topprioriteit
 Veilig inloggen met two-factor authentication  

 of multi-factor authentication

 Veilig en versleuteld e-mailverkeer

 Veilig grote bestanden delen

 Grip op uw data met goed toegangsbeheer

 Voldoet aan technische eisen die AVG stelt

 Altijd voorzien van de laatste updates

 Goed back-upbeheer



Kosten besparen met de cloud 

Stapt u over van uw eigen servers naar de cloud, dan worden uw 

IT-kosten over het algemeen overzichtelijker. U hebt geen eigen 

hardware meer nodig op locatie, zoals de servers en opslagruimte. 

Er is niet meer iemand nodig die ter plekke problemen oplost. Het 

scheelt bovendien in verborgen kosten, zoals die van de elektriciteit 

voor de servers. 

Voor een cloudoplossing betaalt u meestal een vast bedrag per 

gebruiker. Maar laat u niet te snel verleiden door lage bedragen.  

Houdt goed in de gaten wat er wel en niet inbegrepen is. 

Cloudoplossingen vergelijken op prijs
Als u cloudoplossingen met elkaar vergelijkt, zorg dan dat u een eerlijke 

vergelijking maakt. Anders krijgt u later met onvoorziene kosten te 

maken. Bij veel diensten is de basis inbegrepen, maar moet u een duurder 

abonnement afnemen om er meer bij te krijgen. Vergeet ook niet om de 

inrichting, het beheer en het onderhoud mee te rekenen. 

Een goede vergelijking maken? Neem deze kosten mee:

 Abonnement voor de werkplekoplossing

 Gebruikskosten (o.a. afhankelijk van data en bandbreedte)

 Niet inbegrepen licentiekosten

	 Integratie	van	bedrijfsspecifieke	applicaties

 Inrichting en advies bij de migratie

 Beveiliging 

 Beheer en onderhoud

 Service en helpdesk

 



Laat u adviseren
Een goede vergelijking maken tussen verschillende cloudoplossingen is 

al snel een behoorlijk technisch verhaal. Ons beste advies is dan ook: 

laat u adviseren door een IT-partij die u vertrouwt. Bij Hupra ICT werken 

we niet met één oplossing en kunnen we goed meedenken over de juiste 

oplossing voor uw situatie. Daarbij is natuurlijk ook het prijskaartje van 

belang, maar vooral de prijs-kwaliteit. Uiteindelijk is het belangrijkste dat 

uw	kantoor	veilig	en	efficiënt	werkt.	Goede	ICT-oplossingen	verdienen	

zichzelf terug op die vlakken.

“Hupra is kostenbewust en laat echt een toegevoegde waarde zien. 

Ze denken strategisch met je mee, kijken naar jouw organisatie en 

de processen daarachter. Vooral bij accountantskantoren. Ze kennen 

onze markt en weten welke software er wordt ingezet en welke in de 

toekomst van belang is binnen onze sector. Hupra speelt een hele 

goede rol als onze IT leverancier.”

Hans van Veldhuizen

> Bekijk hier de referentievideo van:  

Van Harberden Accountants & Adviseurs

https://www.hupra.nl/afspraak
https://www.youtube.com/watch?v=F7EK_684rww


Hupra ICT: uw partner in ICT

ICT is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. Werkt het niet, dan 

ligt vrijwel alles stil. Het moet dus goed geregeld zijn. Maar zelf alle 

kennis in huis hebben voor de beste en veiligste ICT-oplossingen is 

tegenwoordig niet meer haalbaar. Het liefst heeft u een ICT-partner 

die de zorgen voor u uit handen neemt. Een partner die betrouwbaar  

is en met degelijke oplossingen komt. 

Ruime ervaring met accountantskantoren
Wij kennen de accountancy branche door en door en hebben jarenlange 

ervaring	met	specifieke	applicaties	voor	accountants.	U	mag	erop	

vertrouwen dat wij als uw ICT-partner altijd verder ontwikkelen om technisch 

voorop te lopen en u de beste diensten aan te bieden.

 

> Bekijk de online werkplek
 
Veilig & snel. Één inlog voor alle 
apparaten en alle applicaties.

“Kundig personeel die je op een prettige manier helpen en te woord 

staan. Kortom, een betrouwbare partner voor onze ICT omgeving!”

Nico Schumacher 

Verhelst Administratie & Advies B.V

https://www.hupra.nl/cloud/online-werkplek


Duidelijke afspraken en korte lijnen
Als klant van Hupra ICT weet u precies wat u van ons kunt verwachten. 

We maken duidelijke afspraken, op het gebied van beheer, onderhoud, 

uitbreiding en prijs. Persoonlijk contact is voor ons enorm belangrijk. U heeft 

bij Hupra ICT twee vaste contactpersonen. Zij staan altijd voor u klaar en zijn 

goed op de hoogte van uw bedrijfsprocessen. Zo werken we met korte lijnen 

en kunnen we snel schakelen. 

Wat ons typeert

 Persoonlijk contact
 24/7 uw twee vaste contactpersoon aan de lijn

 Enterprise niveau ICT 
 beschikbaar en betaalbaar voor het mkb

 Pragmatische aanpak
 we zoeken de oplossing die bij uw bedrijf past

‘Deskundig, kunnen 
goed meedenken  
en komen na wat  
ze beloven.’ 



Als ondernemer wilt u dat  
alles werkt, zonder gedoe.

“Ons doel is de beste combinatie van 
veiligheid en gebruiksvriendelijkheid 
voor uw bedrijf te vinden. Door het hoge 
kennisniveau in onze organisatie en 
onze ruime ervaring in het mkb, kunnen 
we u goed adviseren. Dat begint met 
goed te luisteren. 

We vinden het belangrijk om uw 
bedrijf te leren kennen en een band 
op te bouwen. We gaan altijd voor de 
langetermijnrelatie met onze klanten 
en onze medewerkers.”

Pieter Willemsen, directeur Hupra ICT



1. Persoonlijk contact
 U kunt ons altijd bereiken, ook buiten    

 kantooruren. Uw twee contactpersonen   

 kennen u bedrijf. Dat schakelt snel en   

 gemakkelijk.

2. Veilige oplossingen
 Het moet zo veilig mogelijk en zo gebruiks- 

 vriendelijk mogelijk. We zoeken naar de   

 oplossing die past bij uw bedrijf. 

3. Altijd en overal verbonden
 Wij regelen alles voor u: beheer, onderhoud  

 en service. Problemen voorkomen we of lossen  

 we razendsnel op. Zodat u altijd en overal kunt  

 werken. 

4. Uw succes voorop
 Wij begrijpen uw bedrijfsprocessen en spelen  

 daarop in. Ook als we daarvoor ’s nachts aan de  

 slag moeten. Uw succes is ons succes. 

5. Langetermijnvisie
 We investeren in de lange termijn. Ons  bedrijf 

 bestaat ruim 40 jaar. We groeien gestaag   

 en nemen zelden afscheid van klanten en   

 medewerkers. 

Voordelen van Hupra ICT



> Maak een afspraak met Cornel

Persoonlijk
kennismaken?

Neem voor een oriënterend gesprek  
contact op met Cornel van Westen.  

https://www.hupra.nl/afspraak
https://www.hupra.nl/afspraak
https://www.hupra.nl/afspraak

