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ICT menselijk maken
ICT hoort je leven makkelijker te maken. Je wilt dat ICT-toepassingen optimaal
aansluiten bij wie je bent. Als je ICT-toepassingen optimaal laat aansluiten bij je
dromen en ambities, dan behaal je makkelijker en sneller je bedrijfsdoelen.
Het is de missie van BSU om ICT menselijk te maken. Daarom leveren wij digitale
werkomgevingen waarin de mens centraal staat. Omgevingen die extreem veilig
zijn, indien vereist. En 100% vertrouwd aanvoelen. Omdat ze aansluiten op je eigen
innerlijke ICT.
Wij mensen zijn namelijk zelf informatie- en communicatietechnologie. We hebben
een ongeëvenaard besturingssysteem. Daarom staat de mens centraal in het
ontwerp van al onze digitale oplossingen.

Dromen en ambities waarmaken
De dromen en ambities die je in je hart voelt, wil je uitdragen. Je wilt handen en
voeten geven aan dat waar je gelukkig van wordt. Dus maak je plannen en
ontwikkel je een aanpak. Je vertaalt je dromen en ambities in concrete en
aansprekende resultaten. Dat moet als je dromen en ambities waar wilt maken.
Als bedrijf kun je pas optimaal presteren als mensen volledig in hun kracht staan en
gezamenlijk richting geven aan hun innerlijke drijfveren. Als mensen groeien, groeit
je bedrijf en alles waarvoor je je inzet vanzelf mee. ICT is daarbij een onmisbaar
hulpmiddel.
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Daarom wil je dat ICT-toepassingen en data overal, altijd en op een veilige manier
beschikbaar zijn. Precies op de manier die jou helpt om je dromen en ambities
waar te maken.
In de praktijk kan dit alleen als alle partijen nauw met elkaar samenwerken en

MaXimaal
beschikbaar

transparant aan elkaar laten zien wat ze doen. En dat is precies wat we doen.
Samen zorgen we ervoor dat ICT-toepassingen beschikbaar zijn op de manier
zoals jij voor ogen hebt.

Transparante communicatie over inzet
Om jou de ultieme online werkplek te kunnen leveren, moeten wij jou laten zien
wat we doen. Daarom rapporteren onze mensen over hun inzet en over het
gedrag van de online werkplekken die we leveren.
We gebruiken de inzichten uit onze rapportages om samen met jou
veranderingen door te voeren. Door deze werkwijze worden processen steeds
verder verbeterd. Hierdoor leren we bovendien hoe we ICT-toepassingen
optimaal kunnen inzetten om onze eigen ontwikkeling te stimuleren.

Structurele rapportage voor
de toetsing van ICT-beleid
Onze Dienstenniveau Overeenkomst (SLA) heeft als uitgangspunt dat jouw ICTbeleid op ieder moment toetsbaar moet zijn. Om dit te bewerkstelligen hanteren
we bij BSU een integrale beheeraanpak waarbij onze beheerengineers
rapporteren over de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Omdat zij gestructureerd rapporteren en documenteren is jouw ICT-beleid op
ieder moment toetsbaar. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de status van jouw
online werkplek en cloudtelefonie op ieder moment inzichtelijk is.
Hierdoor kunnen we je online werkplek- en cloudtelefoniebeleid op ieder moment
toetsen. Vind er onverhoopt een verstoring plaats of wil je wijzigingen
doorvoeren? Dan ben je bij ons verzekerd van adequate oplossingen en advies.

