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Hardware-as-a-Service 
zorgt voor zekerheid & 
flexibiliteit in een continue 
veranderende wereld. 



Hardware-as-a-Service

De huidige wereld vraagt om ongekende flexibiliteit op het gebied van 
connectiviteit. Stilstand is achteruitgang. Uw medewerkers vragen door deze 
ontwikkeling om de nieuwste devices en grenzeloze connectie. Op dit moment 
passen de huidige hardware lease oplossingen niet bij een dynamische 
bedrijfsstructuur. Daarom laten wij u graag kennis maken met een zorgeloze 
ervaring die naadloos op uw behoefte aansluit: Hardware-as-a-Service (HaaS). 

Hardware-as-a-Service

Vodafone biedt u Hardware-as-a-Service, uw one-stop-
shop voor al uw hardware behoeften, met een volledig 
begeleide en ontzorgde ervaring. We bieden u een 
financieel voordelige manier om uw toestelvloot te beheren, 
gecombineerd met uw eigen service manager voor een 
snelle en goed verzorgde implementatie. Uw service 
manager zorgt voor een snelle levering van user- ready 
devices. Daarnaast betaalt u per maand per device één 
factuur. Door deze flexibiliteit is uw mobiele vloot altijd up-
to-date en snel te vervangen wanneer nodig.
 
Benefits

Onze HaaS-oplossing helpt u bij het faciliteren van uw 
Smarter Working werkplekken door:

• de beste netwerk connectiviteit
• een alles-in-één levering
• accessoires
• een duidelijke handleiding
• een overeenkomst
• een hoesje
• levering thuis of op kantoor
• begeleiding door een case manager  
• optioneel aanvullende services

 
Trends

Bedrijven worden beperkt in kapitaalinvesteringen. 
Vodafone biedt vanwege de gespreide betaling van 
onze hardware lease, de optie om uw financiën stabieler 
te beheren en kapitaalinvestering om te zetten naar 
operationele kosten. Na afloop van het contract, kunt u 
snel een nieuwe mobiele vloot bestellen, om up-to-date 
te blijven van de nieuwste technologie. Daarnaast helpen 
we u met begeleiding en aanvullende services waardoor u 
van alle voor u belangrijke diensten voorzien wordt. 

De voordelen op een rij:

1. Eén maandelijkse factuur voor al 
uw hardware en service

2. Vodafone blijft de eigenaar van de apparaten en u 
retourneert ze bij voltooiing van het contract

3. Een persoonlijke servicemanager zorgt ervoor dat 
het proces gemakkelijk verloopt

4. Optioneel: Vodafone zorgt voor reparaties en 
logistiek, beveiligingsgegevens wissen en NRI aan 
het einde van het contract

Next steps

Voor meer informatie rondom onze Hardware-as-a-
Service propositie, kunt u contact opnemen met uw 
Accountmanager. U kunt ook contact opnemen met 
ons via telnr: 0800 – 0500


