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Colofon:
IT voor het MKB is een maandelijkse nieuwsbrief met de meest 

relevante aanbiedingen voor het midden- en kleinbedrijf. De 

onderwerpen die u hier ieder kwartaal zult aantreffen zijn 

serversystemen, gegevensopslag (storage), networking, pc’s,  

printers en HP dienstverlening.  

Prijzen zijn geldig vanaf het moment van verschijnen van deze 

nieuwsbrief. Alle in deze nieuwsbrief genoemde prijzen zijn indicatief. 

Raadpleeg uw HP business partner voor de exacte prijzen.  

Als wereldmarktleider levert HP flexibele, betrouwbare en kwalitatief 

hoogwaardige IT-technologie die aansluit op de business behoeften 

en het budget van MKB-bedrijven. Een verstandige investering in IT, 

omdat het u de zekerheid geeft dat u zich volledig kunt richten op  

de kern van de zaak: ondernemen, nu en in de toekomst. 

 

Redactie en vormgeving: ArtVenture B.V.
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H&R Automatisering 
 
H&R Automatisering heeft ruim 23 jaar ervaring in full service ICT. 
Wij ontwikkelen ons net zo snel als de technologie en zijn van alle 
markten thuis om organisaties van 5 tot 1.000 medewerkers te 
voorzien van maatwerkoplossingen voor elk ICT-vraagstuk. 
 
H&R is HP Service Provider  en heeft met tal van ervaren specialisten 
een brede expertise in huis, waarmee wij snel en flexibel effectieve 
totaaloplossingen kunnen verzorgen. Van klein project tot ontwerp, 
bouw, implementatie en beheer van complete infrastructuren. 
Uiteraard met uitstekende service en support.  
 
Onze ICT dienstverlening heeft slechts één doel: uw succes. Wij zetten 
dan ook alles op alles om uw bedrijfsprocessen efficiënter te laten 
verlopen. En om te zorgen dat u volop kunt ondernemen dankzij ICT  
die méér mogelijk maakt, zonder dat deze u meer werk oplevert. Dat 
noemen wij automatisering die werkt... 
 
H&R Automatisering 
Otto Hahnweg 54-8 
3542 AX UTRECHT 
 
Telefoon 030-6621081 
Fax 033-66 21 004 
sales@hr-automatisering.nl 
www.hr-automatisering.nl

Rob van Rooij - Directeur

“Samen met het MKB en  
partners de uitdagingen van de  
toekomst succesvol aan gaan”
Virtualisatie is ook bij de Nederlandse MKB bedrijven niet 
meer weg te denken. Een MKB-bedrijf zonder toekomstvisie of 
multichannel strategie verliest terrein in de moderne markt.  
Maar hoe geef je daar op een even onderscheidende als 
beheersbare manier vorm aan? Dat vereist zorgvuldige keuzes.  
 
Een retailer zonder webshop; een bedrijf dat de wensen en 
behoeften van haar klanten niet minutieus kan analyseren; het is 
welhaast ondenkbaar geworden. Het gebruik van hoogwaardige 

Interview

automatisering is een must om succesvol zaken te doen. Temeer 
daar in Nederland de basisvoorwaarden hiervoor ideaal zijn, aldus 
Bart Hogendoorn, Algemeen Directeur HP Nederland. “We hebben 
een geweldige telecominfrastructuur. En niet voor niets hebben alle 
toonaangevende ICT-bedrijven een vestiging hier.” 
 
Breed portfolio 
Aan de andere kant hebben vooral MKB-bedrijven niet de tijd en 
deskundigheid om de nieuwe mogelijkheden volledig toe te passen. 
Hun kracht ligt in het pure ondernemen, zij willen kansen benutten. 
Dat is waar een groot en veelzijdig IT-bedrijf als HP haar toegevoegde 
waarde kan bewijzen, beweert Hogendoorn. “We hebben het 
brede portfolio en de ondersteuning in huis om MKB’ers snel en 
betrouwbaar uit te rusten met de IT-oplossingen waarmee zij hun 
concurrentiepositie in het online tijdperk kunnen versterken.” 
 
Big Bets 
Die oplossingen concentreren zich rond de nieuwste ontwikkelingen 
in de IT. HP heeft haar strategie opgehangen aan vier ‘Big Bets’: 
Cloud, Security, Big Data en Mobility. Deze grijpen allemaal op een 
logische manier in elkaar. Samen creëren zij maximale flexibiliteit in 
het produceren en oproepen van waardevolle informatie - ongeacht 
tijd, plaats en device - zonder dat de veiligheid van die gegevens in 
het gedrang komt. Hogendoorn: “Het is deze ‘business intelligence’, 
waarmee je gericht kunt toeslaan in de markt.” 
 
Meegroeien met de klant 
HP blijft haar portfolio innoveren om samen met MKB-bedrijven 
ook de uitdagingen van de toekomst succesvol aan te gaan. “Dat 
doen we trouwens niet alleen, maar met onze partners. Wij trainen 
en ondersteunen hen intensief, bijvoorbeeld rond de implementatie 
van Cloud-oplossingen. Samen sta je sterker dan alleen. Met als 
uiteindelijk doel: de volledige potentie van ICT ten goede laten komen 
aan een sterke marktperformance van onze MKB-klanten.”

Bart Hogendoorn van HP:

Bart Hogendoorn, Algemeen Directeur HP Nederland. “Niet voor  
niets hebben alle toonaangevende ICT-bedrijven een vestiging hier.”
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HP Foundation Care Service
  
met Collaborative support   
  
HP Foundation Care levert hardware- en soft-
wareservices die u helpen de beschikbaarheid 
van uw IT te verhogen.  

Er is keuze uit drie reactieve supportniveaus om de  
service op de behoeften van uw bedrijf af te stemmen: 
• Volgende werkdag Service 
• 24x7 dagen Service 
• Oplossingsverplichting van 6 uur

Door HP Foundation Care gedekte hardwareproducten 
komen met deze service in aanmerking voor remote 
diagnose en ondersteuning, alsmede onsite reparatie 
van de hardware indien dat nodig is om het probleem 
op te lossen. HP Foundation Care Service biedt tevens 
elektronische toegang tot uitgebreide product- en 
supportinformatie, waarmee uw IT-medewerkers 
essentiële informatie kunnen vinden. 

Kortom, HP Foundation Care biedt naast hardware support 
ook software support. En een licentie voor het gebruik van 
de software updates van HP. 
Tevens heeft u toegang tot technische resources van HP 
via telefoon, elektronische communicatie of fax (indien 
beschikbaar) voor hulp bij het oplossen van problemen 
met de implementatie of het gebruik van de software. 
 
 

Proactive Care 
 
Proactief problemen voorkomen 
HP Proactive Care voorziet in persoonlijke en 
geautomatiseerde IT-support, waarmee het mogelijk is om 
verstoringen met betrekking tot hard- en software  
te voorkomen, en indien nodig, snel te verhelpen.

U krijgt versneld toegang tot specialistische kennis, en 
heeft één contactpersoon voor HP producten, Microsoft, 
VMWare, RedHat en Suze Linux. Op deze manier is de 
continuïteit van de bedrijfsvoering beter gewaarborgd 
waardoor ondernemingen zich nog meer kunnen richten 
op hun kernactiviteit: het realiseren van business innovatie 
en -groei. 
 
 
 
www.hp.nl/mkb 
of vraag uw HP Business Partner

Just Right IT for Business Builders
• Server: HP ProLiant DL380e Gen8 1P, HP ProLiant DL385p Gen8 2P
• Server options:  
 - DDR3 LDRIMM voor DL380e
 - Hot plug SFF SAS, HP 146 GB 6G SAS 15K RPM SFF (2.5 inch) SC 
   enterprise HD
 - HP 2.7 mm Slim SATA DVD-RW JackBlack Optical Drive
 - HP SAS License Key (voor DL380e vereist om SAS drives 
  te ondersteunen)
• Networking oplossingen:
 - HP 1910-24G Switch
 - HP 1910-48G Switch
 - HP M220 802.11 Access Point
• Storage oplossingen:
 - HP SN1000E 16 Gb 2-port PCle Fibre Channel Host Bus Adapter  
 - HP StoreEver 1/8G LTO-6 Ultrium 6250 FC Tape Autoloader  
 - HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB MP RW Custom Label Data  
  Cartridge (20 pack)  
 - HP P2000 G3 FC MSA DC met 12x600 GB 6G SAS 10K SFF 
 - HP Storage 8/20q 8-port Fibre Channel Switch
• Backup software: 
 - HP Data Protector
	 -	 Optioneel	voor	offsite	storage:	Autonomy	LiveVault	cloud	backup
• HP services en support:
 - HP 3-jaar, 4-uur, 24x7 Proactive Care Service
 - HP P2000 MSA System Installation en Startup Service
 - HP 3-jaar, 4-uur, 24x7 MSA2000 G3 Hardware Support
 - HP Networking Lifetime Warranty 2.0

Kijk voor voorbeeld oplossingen voor beginnende ondernemingen  
en meer informatie op JustRight IT Small business solutions.

Ondernemen in deze marktomstandigheden is op z’n zachtst 
gezegd uitdagend. Als middelgroot of klein bedrijf kunt u zich 
geen misstap veroorloven. Er komen altijd kansen voorbij, juist 
in de huidige economie, maar dan moet u bereid zijn om snel 
te schakelen en nieuwe wegen in te slaan. En dan mag IT geen 
belemmerende factor zijn.

HP weet hoe je IT relevant moet maken. Meer dan 75 jaar geleden 
opgericht door Dave Packard en Bill Hewlett is HP momenteel het 
grootste IT-bedrijf ter wereld. Niet alleen in personeelsbezetting 
en	geografische	reikwijdte,	maar	ook	in	het	portfolio.	HP	heeft	
voor u de uitgekiende selectie van servers, pc’s, connectiviteit, 
software en services. Met de hoogwaardige kennis van onder meer 
servertechnologie, storage en networking leveren we u een kant-en-
klare IT-infrastructuur. Eén die afgestemd is op uw businessbehoeften 
(en	financiële	mogelijkheden)	en	flexibel	genoeg	is	om	mee	te	
bewegen met de grillige marktomstandigheden van dit moment.

Herkent u zich in één van de volgende vraagstukken:
•	 Hoe	kan	ik	efficiënter	en	doelmatiger	werken?
• Mijn database en emailclients groeien, wat is het beste groeipad 
voor	mijn	IT-infrastructuur?	

• Hoe zorg ik dat mijn IT-infrastructuur mee groeit met mijn business 
behoeften?

• Mijn werknemers willen hun eigen devices gebruiken, op het werk 
en elders. Hoe zorg ik ervoor dat data én infrastructuur optimaal 
beveiligd	zijn?

• Hoe integreer ik nieuwe ontwikkelingen als virtualisatie en cloud in 
mijn	ICT	strategie?

 
Belangrijke vraagstukken vragen om goede oplossingen. De 
oplossingen van HP zijn gebaseerd op producten en diensten die 
optimaal op elkaar aansluiten en voor u de passende IT-infrastructuur 
vormen. 

Als ondernemer legt u de zorg van uw IT dan neer bij HP want:
• U heeft één aanspreekpunt voor uw gehele ICT-infrastructuur;
• Alle HP-componenten zijn op elkaar afgestemd, voor optimale 

samenwerking en integratie;
• De HP oplossingen zijn gebaseerd op open standaarden;
• HP biedt u diensten binnen de gehele lifecycle; installatie, 

optimalisatie, Proactive Care ter voorkoming van problemen en 
Care Packs om uw standaard garantie te verlengen. 

Just Right IT 

U focust op ondernemen,  
HP zorgt voor uw IT.

• HP biedt u duidelijke, vaststaande roadmaps van haar producten 
om een groeipad voor uw eigen IT-strategie uit te kunnen 
stippelen.

Inzicht in de IT roadmaps voor uw strategie
HP heeft een duidelijke roadmap strategie voor producten 
en oplossingen ontwikkeld, waarmee de continuïteit wordt 
gegarandeerd. Dit betekent ook continuïteit in dienstverlening, 
processen en contracten die u bij HP afsluit, wat voor u continuïteit 
van	de	uw	business	betekent.	Met	Just	Right	IT	heeft	zij	specifiek	voor	
de MKB markt een heel aantal oplossingen samengesteld. Dit biedt 
u de voordelen van zo laag mogelijke kosten, schaalbaarheid van uw 
IT-infrastructuur, eenvoudig beheer en continuïteit. Onderstaand een 
voorbeeld aanbieding voor een gemiddelde MKB onderneming met 
50 gebruikers die wil kunnen groeien. 

Stel dat u een MKB’er bent met minimaal 50 gebruikers, dan heeft 
HP voor u een oplossingen van krachtige server- en opslagsystemen 
waarmee u klaar bent om te kunnen groeien. Naast twee servers 
krijgt u snel toegang tot uw gegevens via de HP P2000 over HP Fibre 
Channel, waarmee u de mogelijkheid heeft om Microsoft Exchange 
2013, Microsoft Dynamics CRM-Server en Microsoft SQL Server ® 
2012 te beheren. Met high-end switches kunt u toegang bieden voor 
maximaal 100 gebruikers, en deze oplossing biedt u de mogelijkheid 
om uw datacenter te virtualiseren. De complete oplossing kan er dan 
zo uit zien:

HP oplossingen voor het MKB:
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ServersServers

HP ProLiant ML310e Gen8 v2  
  
De HP ML310e Gen8 v2 is een uitbreidbare towerserver met volledig 
geïntegreerd netwerk-en serverbeheer. De perfecte keus voor kleine 
bedrijven door beschikbaarheids-en uitbreidingsmogelijkheden.

• Intel® Xeon® E3-1230v3 (3.3GHz/4-core/8MB/80W, HT);
• 1x 4GB DDR3 HP Smart Memory (max. geheugencapaciteit 32GB);
• 1x 1TB SATA harde schijf (max. opslagcapaciteit 16TB);
• DVD-RW;
• 350W power supply;
• HP iLO (hp.com/go/ilo).

Productnummer 724160-425 

€ 525,-  
Excl. BTW

Combineer deze server met:

Microsoft Windows Server 2012R2 Foundation ROK 
De Reseller Option Kit is een direct te installeren software kit om de 
implementatie van het Microsoft Windows Server Operating System 
(OS) op HP ProLiants makkelijker te maken en is voordelig geprijsd.
Productnummer 748920-B21 
€ 195,- Excl. BTW

Bestel nu samen met uw server een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit. 
HP 3 jaar, volgende werkdag Foundation Care Service
Productnummer U2FR0E
€ 144,- Excl. BTW

HP 5 jaar, volgende werkdag Foundation Care Service
Productnummer U2FS8E
€ 254,- Excl. BTW

HP ProLiant ML350e Gen8 v2 PS   
  
De HP ProLiant ML350e Gen8 v2 server biedt een buitengewone 
meerwaarde in een minder dan 24-inch chassis voor een bedrijf 
met een beperkt budget. Ontworpen als een dual-socket 
towerserver, biedt het essentiële prestaties en functies met grote 
configuratieflexibiliteit	en	uitbreidbaarheid.	De	HP	ProLiant	ML350e	
Gen8 v2 server biedt een uitstekend rendement op uw investeringen.
 
• 1x Intel® Xeon® E5-2420 v2 (2.2GHz/6-core/80W/15MB) Processor 

(uitbreidbaar naar 2 processoren);
• 1x 4GB DDR3 HP Smart Memory (max. geheugencapaciteit 196GB 

bij 2 processoren);
• DVD-RW;
• 460W Power Supply (optioneel toevoegen redundante power supply);
• HP iLO (hp.com/go/ilo).

Productnummer 741773-425 

€ 850,- 
Excl. BTW

Combineer deze server met:

Microsoft Windows Server 2012R2 Essentials ROK 
Voor	kleine	bedrijfsomgevingen	met	vooraf	geconfigureerde	
verbinding	met	cloudservices	zoals	Office365.
Productnummer 748919-B21 
€ 330,- Excl. BTW

HP 3 jaar, 24x7 Foundation Care Service
Productnummer U2GE8E
€ 490,- Excl. BTW

HP 5 jaar, 24x7 Foundation Care Service
Productnummer U2GG6E
€ 1.221,- Excl. BTW

www.hp.nl/serveraanbieding 
of vraag uw HP Business Partner

HP MicroServer Gen8
 
De op een Intel®-processor draaiende server biedt een zekere en
veilige centrale bewaarplaats voor al uw bestanden, die desgewenst
altijd en overal toegankelijk zijn voor bevoegde gebruikers.
 
• Intel® Celeron® G1610T (2.3Hz/2-core/2MB/35W) Processor;
• 1x 4GB DDR3 HP Smart Memory (max. geheugencapaciteit 16GB);
• 1x 1TB SATA harde schijf (max. opslagcapaciteit 12TB);
• DVD-RW;
• 150W Power Supply;
• HP iLO (hp.com/go/ilo);
• Eenvoudige bediening;
• Meteen out-of-the-box inzetbaar;
•	Eenvoudige	installatie	en	configuratie;
• Voorzijde verwisselbare harde schijf;
• Gemakkelijk toegankelijke geheugenslots voor snelle upgrades.

Productnummer 724145-425
 
€ 430,-  
Excl. BTW

Combineer deze server met:
 

Microsoft Windows Server 2012R2 Foundation ROK 
De Reseller Option Kit is een direct te installeren software kit om de 
implementatie van het Microsoft Windows Server Operating System 
(OS) op HP ProLiants makkelijker te maken en is voordelig geprijsd.
Productnummer 748920-B21 
€ 195,- Excl. BTW

Bestel nu samen met uw server een HP Support Care Pack tegen  
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit. 
HP 3 jaar, volgende werdag Micro server Foundation Care Service.  
Productnummer U2EF7E
€ 98,- Excl. BTW

Investeren en de risico’s 
 
beheersbaar houden
  
 Dus kiezen wij voor HP!

Voor ons als bedrijf waren investeringen in nieuwe IT 
broodnodig. Gelukkig lijkt de economie zich te herstellen. 
Maar	om	nu	meteen	zo’n	groot	financieel	risico	te	gaan	
lopen, vonden wij niet verstandig. Toen kwamen wij in 
aanraking	met	de	financieringsmogelijkheden	van	HP.	
Hun service stelt ons in staat gespreid te betalen, en we 
weten dankzij de automatische refreshes zeker dat we 
continu beschikken over IT die up-to-date is. De gerust-
stelling	dat	onze	automatisering	én	financiële	buffers	 
op peil blijven. Op HP kan ik rekenen!  
 
HP Financial Services biedt flexibele  
investeringsoplossingen.  
Een one-stop-shop waar zowel HP hard-  
en software als implementatie en services 
kunnen worden geregeld. 
 
www.hp.nl/mkb 
of vraag uw HP Business Partner
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HP ProLiant DL380p Gen8 v2 
  
De HP ProLiant DL380p Gen8 v2 Server zet de Datacenter standaard 
voor de volgende generatie 2U 2-socket rack servers.  
Met verbeteringen in bruikbaarheid, ongeëvenaarde prestaties, 
verbeterde	flexibiliteit	in	de	confiuratie,	en	mooi	design,	biedt	de	
DL380p Gen8 v2 Server de perfecte oplossing voor de dynamische 
computing eisen van de snel groeiende MKB bedrijven evenals  
voor de veeleisende datacenters.

• 1x Intel® Xeon® E5-2620 v2 (2.1GHz/6-core) (uitbreidbaar tot 2 
processoren);

• 1x 8GB HP Smart Memory (max. geheugencapaciteit 384GB);
• Standaard wordt deze server geleverd zonder disken (max. 

opslagcapaciteit 30TB);
• 460W Power Supply (optioneel toevoegen redundante power supply);
• HP iLO (hp.com/go/ilo).

Productnummer 733642-425 

€ 2.075,-  
Excl. BTW

Combineer deze server met:

Microsoft Windows Server 2012R2 Standard ROK 
Voor weinig of niet-gevirtualiseerde omgevingen. Volledige 
Windows Server functionaliteit met twee virtuele exemplaren.  
Productnummer 748921-B21  
€ 600,- Excl. BTW
  
Bestel nu samen met uw server een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit. 
HP 3 jaar, 24x7 Foundation Care Service
Productnummer U2GC1E
€ 825,- Excl. BTW

HP 3 jaar, 24x7 Proactive Care Service, 4 uur respons
Productnummer U6E33E
€ 1.205,- Excl. BTW

 

www.hp.nl/serveraanbieding 
of vraag uw HP Business Partner

ProLiant DL360e Gen8
 
De HP ProLiant DL360e biedt met een kwalitatief design met essen-
tiële kenmerken genoeg prestaties en geheugencapaciteit  
in een 1U-grootte voor traditionele 100 serie en 300 serie klanten.  
De DL360e Gen8 is een 2P-systeem met een Intel ® Xeon ® E5-2400 
processor met maximaal 12 DDR3-geheugen DIMM’s.  
Het omvat ook de nieuwste ontwikkelingen in iLO Management  
en HP innovaties zoals HP Smart Storage, HP SmartMemory en de  
HP Smart Socket Guide.

• 1x Intel® Xeon® E5-2407 (2.2GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, 
DDR3-1066, HT) Processor (uitbreidbaar naar 2 processoren);

• 1x 4GB HP Smart Memory (max. geheugencapaciteit 192GB);
• DVD-RW;
• 460W Power Supply (optioneel toevoegen redundante power supply);
• HP iLO (hp.com/go/ilo).

Productnummer 683947-425 

€ 920,-  
Excl. BTW

Combineer deze server met:
 
Microsoft Windows Server 2012R2 Essentials ROK 
Voor	kleine	bedrijfsomgevingen	met	vooraf	geconfigureerde	
verbinding	met	cloudservices	zoals	Office365.
Productnummer 748919-B21 
€ 330,- Excl. BTW

Bestel nu samen met uw server een HP Support Care Pack tegen  
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.
HP 3 jaar, 24x7 Foundation Care Service
Productnummer U2FZ4E
€ 642,- Excl. BTW

HP 3 jaar, 24x7 Proactive Care Service, 4 uur respons
Productnummer U6D63E
€ 1.170,- Excl. BTW 

HP 5 jaar, 24x7 Foundation Care Service
Productnummer U2GB2E
€ 1.566,- Excl. BTW

Servers

HP ProLiant ML350p Gen8   
  
De HP ProLiant ML 350p Gen8 Server-serie is de nieuwste generatie 
van de best verkochte ML ProLiant servers. Ze leveren best-in-class 
prestaties, een hoge beschikbaarheid en maximale uitbreidbaarheid 
voor	externe	filialen	en	groeiende	bedrijven.

• 1x Intel® Xeon® E5-2609 (2.4GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W) 
(uitbreidbaar naar 2 processoren);

• 1x 4GB HP Smart Memory (max. geheugencapaciteit 768GB);
• Standaard geleverd zonder harde schijven (max. opslagcapaciteit 

server 28.8TB);
• DVD-RW;
• 460W Power Supply (optioneel toevoegen redundante power supply);
• HP iLO (hp.com/go/ilo).
 
Productnummer 669045-425 

€ 1.430,-  
Excl. BTW

Combineer deze server met:
Microsoft Windows Server 2012R2 Standard ROK 
Voor weinig of niet-gevirtualiseerde omgevingen. Volledige 
Windows Server functionaliteit met twee virtuele exemplaren.  
Productnummer 748921-B21  
€ 580,- Excl. BTW

Bestel nu samen met uw server een HP Support Care Pack. 
HP 3 jaar, 24x7 Foundation Care Services
Productnummer U2GE8E
€ 490,- Excl. BTW

HP 5 jaar, 24x7 Foundation Care Service
Productnummer U2GG6E
€ 1.221,- Excl. BTW

HP 3 jaar, 24x7 Proactive Care Service
Productnummer U3A78E
€ 625,- Excl. BTW

Servers

HP Educatie Services;
optimale inzet van
producten en mensen

HP biedt u een totaal aanbod aan ICT opleidingen, zoals 
op alle HP hardware, ITSM en ITIL training, en opleidingen 
van partners zoals Microsoft, Linux, Cisco en VMware.
HP Education Services biedt u opleidingen met de 
hoogste kwaliteit, voor technische en zakelijke diensten 
met behulp van geavanceerde technologieën. Dit alles 
in een volledig geïntegreerde leeromgeving. Dit omvat 
zelfstudie, web-based educatie, onderwijs op afstand en 
onlineseminars via ons innovatieve online IT Resource 
Centre.
 
Haal het maximale uit je HP ProLiant Servers.
Kies voor HP training
 
HE643SIntroduction to HP ProLiant servers 
Deze tweedaagse training geeft de basis voor het beheer 
van HP ProLiant ML, DL, enBL servers. De training gaat 
in op deze HP producten, tools, agents en utilities om zo 
de HP ProLiant(s)  servers te, deployen, monitoren en te 
beheren. Voor de hands on labs wordt gebruikgemaakt 
van ProLiant BL460c Gen8 server. 
HP Care Pack for Training kunt u bestellen bij uw account 
manager of HP Business Partner.
 
Product nummer: HF385E
€ 625,- Excl. BTW
per trainingsdag  
(€ 1.250,- voor de volledige 2-daagse training)
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HP tape autoloader: StoreEver
1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS
 Autoloader w/8 LTO-5 Media
De HP StoreEver 1/8 G2 Tape-Autoloader is een geautomatiseerde 
tape storage opslag, met 8 tapes; voor iedere weekdag eentje 
plus extra back-up. Het biedt makkelijk te installeren tape opslag, 
kan geautomatiseerd tapes wisselen. Ideaal voor archivering en 
voor	entry-level	of	externe	office	geautomatiseerde	data	back-up.	
Geschikt voor maximaal 50 TB aan gecomprimeerde capaciteit in 
slechts een 1U form factor, waardoor de autoloader goed ruimte 
kan bieden aan onvoorziene gegevensgroei. Web gebaseerd extern 
beheer biedt de mogelijkheid om snel en gemakkelijk toegang te 
krijgen,	te	configureren,	te	controleren	en	problemen	op	te	lossen	
met de autoloader, wat de afhankelijkheden van IT-medewerkers 
vermindert. 

Productnummer E7W46A
 
€ 3.420,- 
Excl. BTW 

Bestel nu samen met uw storage een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 externe  LTO autoloader Foundation Care Service 
Productnummer U3AY3E 
€ 1.277,- Excl. BTW

HP 3 jaar, 24x7 LTO autoloader Foundation Care Service 
Productnummer U3AR1E 
€ 1.707,- Excl. BTW

HP StorageWorks Ultrium  
 
920 SAS interne Tape Drive 
  
De HP StorageWorks LTO Ultrium- interne tapedrive met LTO-tape 
drive technologie, is geschikt voor kleine omgevingen, voor snel 
en eenvoudig back-ups maken. Maximaal 3 TB per cartridge, met 
HP TapeAssure voor beheerbaarheid, hardware data encryptie en 
ongekende prestaties.

Productnummer AJ760BT  

€ 1.040,-  
Excl. BTW

StoreEver LTO-3 Ultrium 920 SAS
  
HP StoreEver LTO-3 Ultrium 920 SAS External  
Tape Drive with (5) LTO-3 Media 

HP StoreEver Ultrium- externe tapedrive met LTO-technologie, 
geschikt voor het opslaan van maximaal 6,25 TB per cartridge.  
Met HP TapeAssure software voor beheerbaarheid, hardware  
data encryptie. Externe tapedrive met veel gebruiksgemak en 
ongekende prestaties. 
 
Productnummer E7W42A  
 
€ 1.230,-  
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw storage een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, volgende werkdag externe LTO Tape   
Foundation Care Service

Productnummer U3AX5E  
€ 574,- Excl. BTW

HP tape autoloader: StoreEver 
  
MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000
SAS Library w/24 LTO-5 Media
  
De HP StoreEver MSL-tapewisselaars voldoen aan opslag eisen van 
bedrijven die zonder toezicht tapeback-up of Disaster Recovery 
willen, of lange termijn archief mogelijkheid tegen zo laag mogelijke 
kosten. De MSL-bibliotheken bieden een ruime keuze aan opslag-
capaciteit en technologie met onder andere LTO-6, LTO-5 of LTO-4 
Ultrium-tapedrives. Web gebaseerd beheer maakt de MSL-bibliotheken 
gemakkelijk te beheren vanaf andere locaties. Bescherm belangrijke 
zakelijke gegevens tegen toegang door onbevoegden met verschillende 
opties voor de codering van gegevens. U verhoogt snel en gemakkeljjk 
de capaciteit en/of prestaties met upgrades, of verwisselt tape drive 
kits naar de MSL6480 voor schaalbaarheid en extra mogelijkheden.

Productnummer E7W44A  
 
€ 4.800,-  
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw storage een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 LTO autoloader Foundation Care Service 
Productnummer U3AR1E 
€ 1.707,- Excl. BTW

 
 
www.hp.nl/storageaanbieding 
of vraag uw HP Business Partner

Het maximale 
uit je IT halen 
 
 Dus kiezen wij voor HP!

In het huidige economische klimaat moeten wij op onze 
kosten letten. Hoe meer we uit onze huidige IT-faciliteiten 
kunnen halen, hoe beter het is. Virtualisatie opende 
nieuwe deuren, ook voor een relatief klein bedrijf als het 
onze. Opeens konden we meer data kwijt op onze servers 
en relatief makkelijk nieuwe software en applicaties 
integreren.	De	kunst	om	even	efficiënt	als	doeltreffend	te	
ondernemen. Op HP kunnen we rekenen!   
 
HP levert software, hardware, diensten  
en een beproefde methodologie om een 
snelle virtualisatie-implementatie  
mogelijk te maken. 
 
www.hp.nl/mkb 
of vraag uw HP Business Partner
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HP disk array: MSA 1040 1G iSCSI
Dual Controller w/4 600GB 6G SAS
10K SFF HDD Bundle
  
Consolidatie en virtualisatie behoren nu tot de mogelijkheden 
binnen uw budget. De nieuwe HP MSA 1040 Storage biedt veel van 
de MSA 2040 functies, maar tegen een lagere prijs. ProLiant en 
BladeSystems beheerders, zowel als IT-generalisten zullen opslag 
management gemakkelijk en intuïtief vinden met MSA. De MSA 1040 
kan rechtstreeks aan de server of aan uw storage netwerk verbonden 
worden. Sterk schaalbaar; nog tot 20 disks en 3 extra disk unit toe te 
voegen!	Profiteer	van	de	nieuwste	voordelen	in	harde	schijven	door	
te kiezen voor de form factor en technologie die het best voldoen aan 
uw applicaties en budgettaire mogelijkheden.

Productnummer G7Z49A  

4.360,- 
Excl. BTW 

Bestel nu samen met uw storage een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 MSA2000 G3 Foundation Care Service 
Productnummer U2MR2E  
€ 2.605,- Excl. BTW

HP 5 jaar, 24x7 MSA2000 G3 Foundation Care Service 
Productnummer U2MR9E 
€ 4.012,-  Excl. BTW

HP disk array: MSA 2040 FC Dual
Controller w/6 900GB 6G SAS 10K
SFF HDD Bundle
  
Veranderende opslagbehoeften vereisen meer prestaties en 
functionaliteit tegen lagere kosten. De volgende generatie HP MSA 
2040-opslagarrays legt de lat hoger door betere gedeelde opslag 
en gegevensbescherming, hogere TCO en prestaties met behulp 
van technologieën zoals Solid State Drives, software voor volume 
kopiëren en replicatie.

Productnummer G7Z51A  

€ 7.570,-  
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw storage een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 MSA2000 G3 Foundation Care Service 
Productnummer U2MR2E  
€ 2.605,- Excl. BTW

HP 5 jaar, 24x7 MSA2000 G3 Foundation Care Service 
Productnummer U2MR9E 
€ 4.012,-  Excl. BTW

HP disk array: StoreEasy  
 
1440 16TB SATA Storage
  
Met HP StoreEasy 1000 opslag krijgt u een nieuw type 
geoptimaliseerde,	efficiënte,	veilige	en	hoge	beschikbaarheid	NAS	
opslag voor gemakkelijke bestand- en applicatie opslag. Voor kleine 
tot	middelgrote	bedrijven;	u	kunt	gemakkelijk	en	kosten	efficient	
grote aantallen gebruikers ondersteunen met groeiende hoeveelheid 
bestanden zoals documenten, afbeeldingen, audio-bestanden  
en video’s. 

Productnummer G7Z56A  

€ 3.750,-  
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw storage een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, volgende werkdag StoreEasy 1440/1640 Proactive Care 
Service 
Productnummer U4QW8E 
€ 757,- Excl. BTW

 
 
www.hp.nl/storageaanbieding 
of vraag uw HP Business Partner

Storage

Wij willen onze  
 
verzamelde gegevens 
  
te gelde kunnen maken 
 
 Dus kiezen wij voor HP!

Als onze klanten verwachten zaken met ons te kunnen 
doen via de platforms en apparaten van hun keuze, 
moeten we mee. Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. De IT-resources van een MKB’er zijn niet 
onbeperkt. Wij waren alleen maar geholpen met 
een slimme totaaloplossing. Een infrastructuur die 
snel,	flexibel	en	schaalbaar	is	en	zich	makkelijk	laat	
onderhouden en beheren. Zo kunnen we aan de grillige 
klantwensen blijven voldoen. Op HP kan ik rekenen! 
 
HP ConvergedSystem zorgt voor de 
integratie van de drie componenten servers, 
storage en netwerk in een standaard unit.    
 
www.hp.nl/mkb 
of vraag uw HP Business Partner
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HP switch: V 1405-5G v2
  
De	HP	1405	Small	Office	Switch	is	een	unmanaged	plug-and-play		
Layer 2-switch ontworpen voor kleine kantoren. Deze 5-poorts 
Gigabit	switch	is	al	geconfigureerd	voor	een	snelle	en	eenvoudige	
installatie.	Hij	is	Class	B	gecertificeerd	en	daardoor	uitermate	geschikt	
voor zowel zakenreizigers en kantoor aan huis locaties. Hij is zonder 
ventilator voor een stille en “groene” operatie, en ontworpen voor 
hoge betrouwbaarheid, lange levensduur, lage stroomverbruik 
en lage TCO. De switch is voorzien van een 3-jarige garantie, die 
betrekking heeft op de unit en adapter, en 3-jaar toegang tot HP 
telefonische ondersteuning. 
 
Productnummer J9792A 

€ 31,-  
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw netwerk een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 Networks 14xx Switch Hardware Support 
Productnummer U3FU4E  
€ 28,- Excl. BTW

HP switch: V 1910-8G v2
  
De HP 1910G Switch is een van HP’s meest populaire producten voor 
kleine en middelgrote organisaties. De 1910-*G is ontworpen om 
voordelig, gemakkelijk te beheren Gigabit-netwerkconnectiviteit 
te bieden. De 8-poorts 10/100/1000 Laag 2 switch is gemakkelijk 
te installeren en te gebruiken. De switch is ook voorzien van een 
SFP 1000 Mbps port. De handige web interface biedt geavanceerde 
switchconfiguratie	om	de	installatie	te	vereenvoudigen.

Deze ventilator loze switch is ideaal voor kleine bedrijven, 
vergaderruimtes,	laboratoria	en	werkgroepen	en	is	flexibel	te	
installeren met diverse montageopties. In combinatie met de 
bekende HP betrouwbaarheid en levenslange garantie, vormt de 
1910G	serie	de	meest	effectieve	oplossing	voor	uw	organisatie. 
 
Productnummer JG348A 

€ 125,- 
Excl. BTW
 
Bestel nu samen met uw netwerk een HP Support Care Pack tegen  
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

 HP 3 jaar, 24x7 1800-8G Foundation Care Service 
Productnummer U3FU2E 
€ 28,- Excl. BTW

HP WLAN access point: 
M220 802.11n 
WW Access Point
  
HP M220 802.11n Access Points is een dual-band, single-
radio unit die snelle draadloze netwerken van 5 GHz of 2,4 GHz 
ondersteunt. Hij is volledig compatibel met de snelle IEEE 802.11n 
draadloze standaard en -compatibel voor ondersteuning van IEEE 
802.11a/b/g. Hij kan standalone of “geclusterd “ worden ingezet 
voor vereenvoudigd beheer van meerdere HP M220s. Bij clustering 
(maximaal	8)	worden	configuratie	wijzigingen	automatisch	via	
alle HP M220-access points in uw netwerk doorgevoerd. Voor 
clusteringtechnologie is geen draadloze controller of extra hardware 
vereist. Hierdoor kunt u uw netwerk gemakkelijk toegankelijk en toch 
veilig houden. HP M220 802.11n Access Points worden geleverd met 
een levenslange garantie. 
 
Productnummer J9799A 

€ 154,-
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw netwerk een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 HP M220 Access Point Foundation Care Service 
Productnummer U1YV8E 
€ 61,- Excl. BTW

 
 
www.hp.nl/netwerkaanbieding 
of vraag uw HP Business Partner

Mobiel is de toekomst 
 
 Dus kiezen wij voor HP!

Wij willen letterlijk dichtbij onze klanten staan.  
Daarom zijn onze medewerkers veel buiten de deur. 
Maakt	hen	dat	minder	productief?	Niet	als	zij	voor	hun	
werk op ieder mogelijk moment en plaats via hun eigen 
device kunnen aansluiten op ons vaste netwerk.  
Volledig mobiel zijn, terwijl in zo’n draadloze omgeving 
de gevoelige bedrijfsinformatie maximaal beschermd 
blijft. Op HP kunnen we rekenen! 
 
HP Intelligent Management Center (IMC) 
software zorgt voor een modulair, uitgebreid 
resource management platform.  
Dit biedt volledig end-to-end beheer voor 
het gehele netwerk, draadloos en vast.  
 
www.hp.nl/mkb 
of vraag uw HP Business Partner
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HP IMC Management software 
  
Met HP Intelligent Management Center (IMC) heeft u de 
mogelijkheid om uw volledige infrastructuur vanuit één tool 
te beheren. Niet alleen geschikt voor HP apparatuur maar ook 
apparatuur van derden. IMC is uitbreidbaar door toevoeging van 
meer node licenties als uw netwerk groeit en er meer dan 50 nodes 
nodig zijn. Voor het managen van uw draadloze omgeving en het 
creëren van een BYOD oplossing wordt het basispakket uitgebreid 
met twee extra modules.

Productnummer JG747AAE: IMC standaard met 50 nodes.

€ 2.167,-
Excl. BTW

Productnummer JF414AAE: IMC WSM SW Module met 50-nodes.

€ 1.544,-
Excl. BTW

Productnummer JG752AAE: IMC UAM SW Module met 50-nodes.

€ 1.625,-
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw netwerk een HP Support Care Pack 
tegen zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard 
garanties voor HP-hardware uit.

HP 3 year, 24x7 HP IMC Standaard Software Plat E-LTU 
Foundation Care Service 
Productnummer U4AR0E 
€ 982,- Excl. BTW

HP MSR930 Router
  
Met de MSR930 Router levert HP een krachtige router voor het 
MKB, met geïntegreerde routing, switching, security, SIP in een 
enkele unit. Met de geconvergeerde infrastructuur biedt het snellere 
time-to service en verbeterde prestaties terwijl het uw netwerk 
vereenvoudigt door één beheer tool en zero-touch implementatie.
De	MSR930	verhoogt	de	fl	exibiliteit	en	wendbaarheid,	en	levert	
dankzij de uitgebreide connectiviteitsopties mogelijkheden in een 
compacte behuizing. De MSR930 is gebaseerd op open standaarden 
voor naadloze integratie binnen het MKB.

Productnummer JG511A 

€ 278,- 
Excl. BTW

HP MSR930 wireless Router

Deze router heeft dezelfde kenmerken als de HP MSR930 Router en 
is daarnaast ook voorzien van Wireless functionaliteit. De Wireless 
Router ondersteunt 802.11 b/g/n.

Productnummer JG512A

€ 318,-
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw netwerk een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 HP MSR930 Router Foundation Care Service
Productnummer U3FW1E 
€ 102,- Excl. BTW

www.hp.nl/netwerkaanbieding
of vraag uw HP Business Partner

Bring Your Own Device en plaats onafhankelijk werken, winnen 
aan populariteit. Dit vergt een andere benadering van de 
architectuur, waarbij ook het beheer en het management van de 
ICT omgeving van cruciaal belang is. Een BYOD oplossing moet 
in	staat	zijn	om	een	gebruiker	en	device(s)	te	identifi	ceren,	een	
eenvoudig en veilig onboarding proces te faciliteren dat voor de 
gebruiker makkelijk en eenvoudig is. Om de intensieve interactie 
van een BYOD gebruiker te faciliteren (meerdere devices, 
toegang tot verschillende applicaties en gebruiksmomenten) is 
de HP-oplossing gebouwd op 3 belangrijke strategische pijlers.  
• Onboarding
• Provisioning
• Monitoring en controle

Om	deze	pijlers	technisch	waar	te	maken	heeft	HP	een	Unifi	ed	
bundel samengesteld. Deze is voorzien van:
• Acces Point
•	Unifi	ed	controller
• Management software

Acces Point, HP 425 Wireless 
Dual Radio 802.11n (WW) radio 
access point
  
De HP 425 Access Point is een dual radio IEEE 802.11n indoor access 
point. Deze access point heeft geïntegreerde antennes en de optie 
voor externe antennes. De HP 425 access point werkt in combinatie 
met een HP wireless LAN controller en biedt RF spectrum analyse met 
detectie	en	classifi	catie	van	non-IEEE	802.11	interferentie. 

Productnummer JG654A 

€ 385,-
Excl. BTW

Bestel nu samen met uw netwerk een HP Support Care Pack tegen 
zeer gunstige condities. Hiermee breidt u uw standaard garanties 
voor HP-hardware uit.

HP 3 jaar, 24x7 HP 425 Wireless AP
Foundation Care Service 
Productnummer U3FV6E
€ 56,- Excl. BTW

Unifi ed Controller, 
HP 830 24P PoE+ Unifi ed 
Wired-WLAN Switch
De	HP	830	24P	PoE+	Unifi	ed	Wired-WLAN	Switch	is	zowel	een	
wireless	controller	als	een	1000	Mb/s	Ethernet	switch.	De	unifi	ed	
switch biedt 24 poorten die ieder een maximaal vermogen van 
30 W PoE+ afgeven waarmee onze IEEE 802.11a/b/g/n/ac APs 
gevoed	kunnen	worden.	Daarnaast	is	de	unifi	ed	switch	voorzien	
van	twee	10	GbE	slots.	De	Unifi	ed	Switch	is	standaard	voorzien	
van 24 AP licenties en uitbreidbaar tot 64 licenties.

Productnummer JG640A

€ 3.228,- 
Excl. BTW

Networking BYOD bundel
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Een verouderde serveromgeving en de wens tot meer virtualisatie 
en standaardisatie, waren voor aannemingsmaatschappij de VBK 
Groep aanleiding om op zoek te gaan naar een passende oplossing 
voor vervanging. Die oplossing werd gevonden in storage en virtu-
alisatie en geboden door HP. Volgens Ton Hoogland, hoofd ICT van 
de VBK Groep, ligt de sleutel tot succes in de uitstekende samen-
werking met de HP Business Partner en de gedegen en betrouwba-
re producten en diensten van HP. 

Samenwerking met historie
De VBK Groep is al meer dan vijftig jaar actief in het realiseren van 
bouw- en infraprojecten. Bij het familiebedrijf met drie vestigingen 
in Nederland, werken 250 mensen, waarvoor de ICT-afdeling in 
Hoorn 150 werkplekken faciliteert. Dat de VBK Groep dit met twee 
ICT’ers grotendeels in eigen beheer kan doen, komt door de nauwe 
samenwerking met de HP Business Partner. Een die zich ontwikkelde 
van kleine beheerklussen tot uiteindelijk een groot deel van het 
beheer en grote projecten. Zoals het ‘meerjaren vervangingsplan’. 
Onderdeel hiervan was de vervanging van de serveromgeving.

Op weg naar standaardisatie en virtualisatie 
“De HP Proliant serveromgeving met single servers was verouderd. 
Ook wilden we ervoor zorgen dat de continuïteit van de business 
beter gegarandeerd was.” vertelt Hoogland. “Genoeg redenen om op  
zoek te gaan naar een gedegen oplossing.

Altijd zeker van je IT 
 
 Dus kiezen wij voor HP!

In onze bedrijfsvoering worden we steeds afhankelijker 
van automatisering. Alleen met de juiste IT-oplossingen 
kunnen we snel reageren op de dynamiek in de markt. 
Downtime?	Dat	kan	voor	serieuze	business	schade	
zorgen. Wij wilden met onze relatief kleine IT-staf geen 
enkel risico lopen en hebben ons verzekerd van continue 
remote support met uitgebreide beveiliging voor servers, 
storage, network devices en printers.  
Op HP kan ik rekenen! 
 
HP Insight Remote Support biedt  
24 x 7 remote support met beveiliging 
voor HP servers, HP storage, HP network 
devices, printers en bepaalde Multi Vendor 
producten. Eén aanspreekpunt voor de  
totale support. 
 
www.hp.nl/mkb 
of vraag uw HP Business Partner

HP en Business 
Partner zorgen 
voor goed 
beheersbare 
ICT-omgeving
Samenwerking sleutel  tot succes

” HP kwam van alle partijen met de beste en meest complete 
oplossing: een vol waardig Hyper-V virtualisatie cluster, op basis van 
StoreVirtual nodes, HP Proliant servers en HP Procurve networking. 
Door de inzet van een StoreVirtual productlijn en een concurrerend 
prijsvoorstel van HP, was de investering bovendien relatief laag.  
Het vervangingstraject werd in 2013 in gang gezet en levert tot op  
de dag van vandaag grote voordelen op voor de VBK Groep.  
Naast een adviserende rol in het selectietraject, zorgde de HP 
Business Partner voor de implementatie en verdere uitvoering.

Keep it simple 
Door naar één storageomgeving te gaan, is standaardisatie 
bereikt. “In plaats van single server virtualisatie, zorgt het huidige 
virtualisatiecluster voor redundantie. Bovendien is door de inzet  
van de eenvoudige apparatuur van HP de omgeving beheersbaar 
voor onze eigen IT-afdeling,” aldus Hoogland. “Zelfs aanvullende 
training was niet nodig.” De overgang van de oude naar de nieuwe 
omgeving is probleemloos verlopen, zodat de gebruikers weinig 
hinder ondervonden.

Sleutel tot succes 
“Door de uitstekende samenwerking met onze HP Business Partner 
zijn we in staat om met twee man, waaronder ikzelf, het ICT-beheer 
voor onze rekening te nemen. Zo hebben en houden we de regie zelf 
in handen. Daarbij is een goede samenwerking en het hebben van  
één aanspreekpunt van doorslaggevend belang zijn. Onze HP 
Business Partner houdt voortdurend een vinger aan de pols en  
weet hierdoor wat er bij ons speelt. En dat is heel waardevol.”  
Het is niet vreemd dat de VBK Groep zoveel belang hecht aan een 
goede samenwerking. Het bedrijf staat immers voor ‘Samen Bouwen’. 
Hoogland: “Drie ICT’ers van onze partner zijn hier kind aan huis.  
Zij weten hoe het hier is ingericht en fungeren als tweedelijns 
vraagbaak bij incidenten en problemen. Ook bij ziekte en vakanties 
zijn ze paraat, zodat continuïteit van de ICT-dienstverlening  
is gewaarborgd.“ 

Toekomstplannen 
Gekeken naar de toekomst, ziet Hoogland zaken als Bring Your Own 
Device (BYOD), Microsoft Dynamics en Cloud-oplossingen als nieuwe 
ontwikkelingen die ook voor de VBK Groep veranderingen zullen 
betekenen. “Ook dan zullen we weer met onze HP Business Partner 
om tafel gaan, om samen oplossingen te bedenken. Maar voorlopig 
pluk ik de vruchten van de nieuwe omgeving en focus ik me nog even 
op het optimaliseren ervan, en het implementeren van een nieuw 
ERP-systeem.”

“De keuze viel op HP, omdat zij  
de beste en ook goedkoopste  
oplossing boden.”

“Onze HP Business Partner houdt 
voortdurend een vinger aan de pols en 
weet hierdoor wat er bij ons speelt.  
Dat is heel waardevol.”

Ton Hoogland, hoofd ICT van de VBK Groep, “De sleutel tot succes  
ligt in de uitstekende samenwerking met de HP Business Partner en 
de gedegen en betrouwbare producten en diensten van HP.”

 

HP Business Partners



20 21

 Tablets

HP ElitePad 1000 G2 
de nieuwste zakelijke 
tablet van HP
  
Een nieuwe tablet voor de zakelijke gebruiker! Het heldere 
10,1-inch HD beeldscherm biedt een scherpe blik op de zaken, 
waarbij het extra sterke Corning® Gorilla® Glass 3 voor optimale 
bescherming zorgt. 
In vergelijking met zijn voorganger (ElitePad 900) beschikt 
de HP ElitePad 1000 over nieuwe Intel- technologie, een 
betere schermresolutie, meer geheugen, USB 3.0 en 64bit OS 
ondersteuning. 
Ook belangrijk te weten is dat deze HP ElitePad compatible is met 
de huidige accessoires van de HP ElitePad 900.

• Atom Z3795 processor
• Windows 8.1 Pro
• 10,1-inch full HD touchscreen
• 4GB geheugen
• 64 GB opslag
• 1 jaar garantie

Productnummer F1Q70EA

€ 599,- 
Excl. BTW

 Desktop All-in-One  Notebooks

HP EliteDesk 800 G1 AiO 23
All in One desktop pc met touch 
  
Deze All-in-One pc heeft een schitterend design en is krachtig genoeg 
voor zakelijke toepassingen in elke bedrijfsomgeving. Werk de hele 
dag met deze veilige, enterprise-klasse pc die gemakkelijk te beheren 
is en bovendien stijlvol oogt op het bureau. 

• Intel® Core™ i5-4570 processor
• Windows 7 Professional + Windows 8 Pro licentie
• 4GB geheugen 
• 500GB harde schijf
• 3 jaar onsite garantie
• Touch technologie
• Draadloos toetsenbord en muis

Productnummer H5U26ET 

€ 1.299,- 
Excl. BTW

HP ProBook 470 G2 notebook pc
Deze elegante HP ProBook 470 met 43,9 cm (17,3-inch) diagonaal 
optioneel FHD1-scherm bevat de nieuwste technologie en levert 
binnen en buiten kantoor krachtige prestaties. De bewezen 
betrouwbaarheid en uitgebreide HP beveiligingsfuncties 
beschermen uw data en uw investering. 

• Intel® Core™ i5-4210U processor
• Windows 7 Professional + Windows 8 Pro licentie 
• 17.3 HD+ beeldscherm
• 4 GB geheugen
• 500 GB harde schijf 
• 1 jaar garantie 

Productnummer G6W52EA

€ 719,- 
Excl. BTW

HP EliteBook Folio 
1040 G1 Notebook PC
De stijlvol ontworpen HP EliteBook Folio 1040 G1 
Notebook PC, voorzien van een krachtige Intel® CoreTM 

i7 processor, is slechts 15,9 mm dun en weegt nog geen
1,5 kg. De HP EliteBook Folio 1040 beschikt over enterprise-
klasse kenmerken zoals dockingfunctionaliteit en eersteklas 
beveiliging om de productiviteit hoog te houden en uw data te 
beschermen. Klaar voor uw organisatie. IT vriendelijk. 
Voor elke business.

• Intel®Core™ i7-4600u processor
• Windows 7 Professional
• Windows 8 Pro licentie
• 14-inch FHD beeldscherm
• 8 GB geheugen
• 256 GB SSD
• WWAN 4G, inclusief HP Mobile Connect

Productnummer H5F67EA

€ 1.699,-
Excl. BTW

Kies met een HP Care Pack voor optimale 
garantie en service 3 jaar service op locatie, uiterlijk de 
volgende werkdag. 
Productnummer U4414E
€ 90,- Excl. BTW

www.hp.nl/mkb
of vraag uw HP Business Partner

HP ProBook 470 G2 notebook pc

HP EliteBook Folio 
1040 G1 Notebook PC
De stijlvol ontworpen HP EliteBook Folio 1040 G1 
Notebook PC, voorzien van een krachtige Intel® Core
i7 processor, is slechts 15,9 mm dun en weegt nog geen
1,5 kg. De HP EliteBook Folio 1040 beschikt over enterprise-
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De thin client in deze werkplekoplossing:
• HP t520 WES7E Thin Client
• Windows Embedded 7E
• 16GB SSD schijf 
• 4GB RAM 

Productnummer G9F08AT 

€ 309,-  
Excl. BTW

Daarnaast ziet u:
1) C9E49AT - HP ProDisplay P221
2) D8Z08AA - HP USB HD 720P v2 Business Webcam
3) G1V61AA - HP Integrated Work Center voor  

 Desktop Mini / Thin Client
4) QK550AA - HP Business Headset
5) QY449AT - HP Wireless Keyboard & Mouse

Thin Clients

De volledig ingerichte werkplekoplossing
Ontdek hoe u met deze HPt520 flexibele thin client en bijbehorende accessoires een volledig ingerichte  
werk plekoplossing realiseert. De thin client neemt weinig ruimte in en geeft gebruikers een betrouwbare 
desktop ervaring. Bekijk hoe u met de juiste accessoires een werkplek opzet die bij uw medewerkers en uw  
onderneming past.         

HP Color LaserJet Pro 
M476dn MFP 
  
Deze MFP brengt het complete kantoor bij elkaar door vanaf elke 
plek levendige kleurenprints mogelijk te maken, zelfs wanneer u 
onderweg bent. Zie de productiviteit toenemen door de veelzijdige 
scanmogelijkheden en sla bestanden op via het netwerk of in de 
cloud. De M476 serie biedt u de eerste MFP’s die zijn uitgerust  
met Mopria, de nieuwe wereldwijde standaard op het gebied van 
mobiel printen. 

• Printen, kopiëren, scannen en faxen
• Aanbevolen voor 1.000 tot 2.500 pagina’s per maand
• A4 tot 20 ppm zwart, tot 20 ppm kleur
• Dubbelzijdig printen en scannen
• LDAP-adresboek beheer
• Scan-to-USB, -email, –networkfolder en –cloud
• USB en netwerkaansluiting

Productnummer CF386A

€ 449,-  
Excl. BTW 

Nieuwe standaard mobiel printen
De M476-serie biedt u de eerste MFP’s die zijn uitgerust met Mopria, 
de nieuwe wereldwijde standaard op het gebied van mobiel printen. 
Uiteraard is er wat dat betreft al veel mogelijk, maar er is ook altijd 
ruimte voor verbetering. De meest toonaangevende printermerken 
ter wereld hebben daarom de handen ineengeslagen om gezamenlijk 
één nieuwe technologie te ontwikkelen: Mopria. Scan de QR-code 
hiernaast	en	ontdek	alles	over	Mopria	in	een	verhelderend	filmpje.

 Printers

HP Officejet Pro X576dw
 
Europese vakprijs voor
 
HP Officejet Pro X 
Tijdens	de	uitreiking	van	European	Office	Products	Awards	is	de	HP	
Officejet	Pro	X	serie	beloond	met	de	prijs	voor	Technology	Product	
of the Year. De printerserie werd een jaar geleden geïntroduceerd en 
maakt het voor kleine en middelgrote bedrijven mogelijk om sneller 
en in hoge kwaliteit op basis van inkt te printen. Met de ingebouwde 
HP PageWide technologie maakt deze printer professionele kleuren-
prints tot tweemaal sneller en voor de helft van de prijs per pagina 
van	kleurenlasers.	Daarnaast	is	ook	het	stroomverbruik	van	OfficeJet	
Pro	X	printers	tot	50%		lager	dan	kleurenlaserprinters.	De	HP	Officejet	
Pro X576dw biedt een betrouwbare en verantwoorde printoplossing 
voor werkgroepen tot ongeveer 4.500 afdrukken per maand.

• Printsnelheid tot 42 ISO A4 pagina’s per minuut in kleur
• Scannen naar e-mail en netwerkfolder
•	 10,9-cm	CGD	(grafisch	kleurendisplay),	touchscreen 

Productnummer CN598A

€ 702,-  
Excl. BTW

1)  HP ProDisplay P221

5) HP Wireless Keyboard & Mouse
3) Integrated Work Center

4) HP Business Headset

2) Business Webcam




