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Meer Actualiteiten

Advantive is de meest complete Microsoft partner van Zuid-Nederland. 

Passie, plezier en professionaliteit zijn onze drie kernwaarden. Dat merk je 

vanaf het eerste contact. Wat je ICT-vraag ook is; we gaan altijd voor de best 

passende oplossing. Maar vooral ook voor een plezierige weg daar naartoe. 

Want dat is onze passie.

Het ontstaan

Advantive is in 2006 ontstaan vanuit de klantvraag naar goede en 

innovatieve SharePoint oplossingen. De naam Advantive is een 

samenvoeging van ‘Advantage’ en ‘Innovative’. Advantive zet vanaf 2006 

haar relaties op voorsprong door het realiseren van innovatieve ICT-

oplossingen.

Een bevlogen team met een flinke dosis ICT-ervaring op zak heeft deze vraag 

succesvol opgepakt. Direct vanaf de start wisten bedrijven uit het zuiden, 

maar ook uit andere delen van Nederland, de innovatieve ICT-partner uit 

Leende en later uit Weert voor al hun ICT-vraagstukken te vinden. 

Deze vragen gingen en gaan verder dan alleen puur SharePoint/Office 365. 

Voorbeelden hiervan zijn: managed services, cloud regie, datacenter 

modernization, moderne werkplek, migraties, procesautomatisering, intranet, 

digitale transformatie, security, adoptie & change management, data, BI en 

IoT.

Nederland en België

De klantgerichte en enthousiaste aanpak wordt vanaf dag 1 gewaardeerd. En 

daar doen we het voor. Advantive is uitgegroeid tot een toonaangevende en 

strategische ICT-partner. We zijn meervoudig Microsoft Gold partner en 

volledig thuis op het gebied van Microsoft technologie. Dit doen we met 

circa 40 medewerkers in Nederland en België.

Advantive: wie zijn we?

Meer over Advantive

Advantive is oprecht klantgericht. Er wordt goed 
en doortastend met ons meegedacht. Het is voor 
ons een waardevol partnership gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen.”

Advantive is oprecht klantgericht. Er wordt goed 
en doortastend met ons meegedacht. Het is voor 
ons een waardevol partnership gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen.”

Marcel Diemont, Corporate IT Manager bij NTS Marcel Diemont, Corporate IT Manager bij NTS
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Advantive is de meest complete Microsoft partner van Zuid-Nederland. Passie, plezier en professionaliteit zijn onze drie kernwaarden. Dat merk je 

vanaf het eerste contact. Wat je ICT-vraag ook is; we gaan altijd voor de best passende oplossing. Maar vooral ook voor een plezierige weg daar 

naartoe. Want dat is onze passie.
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Advantive: wie zijn we?
Advantive is de meest complete Microsoft 

partner van Zuid-Nederland. Passie, plezier 

en professionaliteit zijn onze drie 

kernwaarden. Dat merk je vanaf het eerste 

contact. Wat je ICT-vraag ook is; we gaan 
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naartoe. Want dat is onze passie.

Het ontstaan

Advantive is in 2006 ontstaan vanuit de 

klantvraag naar goede en innovatieve 

SharePoint oplossingen. De naam Advantive 

is een samenvoeging van ‘Advantage’ en 

‘Innovative’. Advantive zet vanaf 2006 haar 

relaties op voorsprong door het realiseren 
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opgepakt. Direct vanaf de start wisten 

bedrijven uit het zuiden, maar ook uit 

andere delen van Nederland, de innovatieve 

ICT-partner uit Leende en later uit Weert 

voor al hun ICT-vraagstukken te vinden. 

Deze vragen gingen en gaan verder dan 

alleen puur SharePoint/Office 365. 
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cloud regie, datacenter modernization, 
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Nederland en België

De klantgerichte en enthousiaste aanpak 

wordt vanaf dag 1 gewaardeerd. En daar 

doen we het voor. Advantive is uitgegroeid 

tot een toonaangevende en strategische 

ICT-partner. We zijn meervoudig Microsoft 

Gold partner en volledig thuis op het gebied 

van Microsoft technologie. Dit doen we met 

circa 40 medewerkers in Nederland en 

België.
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Meer informatie

Wil je een moderne werkplek voor je organisatie realiseren? Advantive helpt je om de juiste keuzes tussen prettig, veilig en kostenbewust werken 

te maken. Het resultaat is een moderne en toekomstbestendige werkplek.

Moderne werkplek

De nieuwe manier van werken vraagt om een slimme, toekomstbestendige werkplek. Medewerkers 

verlangen naar meer flexibiliteit en vrijheid. Je wilt simpelweg altijd en overal en op ieder device 

kunnen werken. Thuis, bij de klant of onderweg. En dan wil je je geen zorgen hoeven te maken over de 

performance, security of back-ups.

Er zijn verschillende type gebruikers binnen je organisatie. Nieuwe Microsoft technologieën maken het 

mogelijk om voor ieder type gebruiker een moderne en passende werkplek te realiseren. Advantive 

helpt je om de gebruikersprofielen en hun IT-wensen en -eisen inzichtelijk te maken. We realiseren 

voor iedere gebruiker een passende Microsoft modern workplace inclusief back-up van Office 365 

(mail, SharePoint Online en Microsoft Teams).

Gebruiker centraal

De nieuwe manier van werken is digitaal. Informatie deel je eenvoudig met je collega’s, klanten en 

leveranciers. Hoe zorg je dat iedereen over de laatste informatie beschikt en dat je deze ook 

eenvoudig kunt delen? En hoe zorg je voor optimale communicatie? Dit vraagt om een duidelijke visie, 

heldere werkafspraken en de juiste inzet van tools.

Advantive weet precies welke tools je waarvoor het meest effectief kunt inzetten. Maar ook hoe je je 

medewerkers hiermee een vliegende start bezorgt..

De moderne werkplek en slimmer (samen)werken

De moderne werkplek in de cloud vraagt om extra beveiliging. Medewerkers moeten 

zorgeloos kunnen werken. Zonder dat je (bedrijfs)gegevens in gevaar komen. 

Daarnaast moet je als organisatie aan geldende wet- en regelgeving voldoen. Je moet 

bijvoorbeeld zorgvuldig om kunnen gaan met privacygevoelige informatie. Dit vraagt 

om bewustwording van je medewerkers.

Maar ook om de  juiste security maatregelen. Denk aan authenticatie, encryptie en 

bescherming tegen malware en virussen. In geval van verlies van een device wil je 

bijvoorbeeld het device op afstand kunnen vergrendelen of wissen.

Advantive adviseert hoe je organisatie de juiste security maatregelen kan nemen. We 

zorgen voor een juiste mix tussen prettig en veilig werken.

Ook kunnen we je Microsoft modern workplace volledig in beheer nemen. De 

managed services diensten van Advantive helpen je om de continuïteit en de security 

van jouw moderne werkplek te waarborgen.

Veilige werkplek

Wil je een moderne werkplek voor je organisatie realiseren? Laat het ons 

weten! We geven je advies en inspiratie. We delen onze praktijkervaringen 

met je. Advantive helpt je om de juiste keuzes tussen prettig, veilig en 

kostenbewust werken te maken. Het resultaat is een moderne, veilige en 

toekomstbestendige werkplek.

Inspiratie voor jouw moderne werkplek

Gebruiker staat centraal

Op ieder device altijd en overal 

werken

Slimmer en prettiger 

samenwerken en communiceren

Toekomstbestendige werkplek in 

de cloud

Optimale aandacht voor security, 

performance en back-up
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Slimmer, sneller en veiliger werken. 

De moderne werkplek vergroot de productiviteit 
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Beveiligingslandschap
Traditioneel wordt er gebruikgemaakt van 

het beveiligingsmodel, waarbij met firewalls 

het netwerk van de organisatie wordt 

beveiligd. Het doel is om kwaadwillenden 

buiten de deur te houden door de toegang 

tot het netwerk te belemmeren.

Tegenwoordig zijn de aanvallen die 

kwaadwillenden op organisaties uitvoeren 

veel geavanceerder. Een bekend voorbeeld 

hiervan zijn phishing en ransomware 

aanvallen. Het is niet meer voldoende om 

enkel de toegang tot het netwerk te 

beveiligen. Medewerkers werken steeds 

meer buiten de grenzen van het 

bedrijfsnetwerk. Daarnaast werken 

organisaties steeds meer samen met 

opdrachtgevers en (tijdelijke) partners. De 

kans dat informatie buiten het 

bedrijfsnetwerk terechtkomt is groot.

Door de juiste maatregelingen op 

beveiligingsvlak te nemen, zorgen we ervoor 

dat:

! Data en informatie zowel binnen als 

buiten de organisatie beveiligd en 

beheerd wordt.

! Identiteiten van medewerkers en 

partners worden beveiligd en 

beheerd.

! Informatie binnen applicaties veilig is 

en kan worden beheerd.

! Lifecycle management voor informatie 

en toegang van personen geregeld is.

! Devices die gebruikt worden voldoen 

aan de gestelde eisen.

Voordat je hiermee aan de slag gaat is het te 

allen tijde belangrijk om een gedegen 

zoekwoordonderzoek te verrichten. Op basis 

hiervan kun je de belangrijkste SEO-

onderdelen juist inrichten. Bij elk zoekwoord 

horen een aantal belangrijke gegevens. 

Denk daarbij aan het zoekvolume van een 

zoekwoord, de moeilijkheidsgraad en het 

aantal mogelijke klikken. De beste 

zoekwoorden zijn woorden met een lage 

concurrentie en een hoog 

verkeermogelijkheid, oftewel een hoog 

zoekvolume en mogelijke klikken. Daarnaast 

zijn een hoge bedrijfswaarde 

etcetera
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hiervan zijn phishing en ransomware 
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kans dat informatie buiten het 

bedrijfsnetwerk terechtkomt is groot.
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Onze moderne werkplekken

Advantive krijgt als Microsoft Gold partner 

vanuit verschillende organisaties de vraag 

binnen hoe we op functioneel en technisch 

gebied het digitale beveiligingsniveau van 

organisaties kunnen verbeteren. In deze 

blog delen we onze werkwijze en laten we je 

zien hoe we met behulp van Microsoft 

technologie hieraan een significante 

bijdrage leveren. We volgen hierbij vijf 

stappen, waarbij we door de beveiliging van 

het device, de identiteit, applicaties en 

informatie het beveiligingsniveau van de 

organisatie verhogen.
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