
De Start2Share oplossing van 
Converge IT biedt een betaalbare 
en betrouwbare multi-user 
cloudoplossing.

AD CONSULT SCHAKELT NAAR 
EEN SERVEROPSTELLING IN DE 
CLOUD

DE OPLOSSING VAN CONVERGE IT
De Start2Share oplossing van Converge IT is voor Ad Consult het 
perfecte antwoord op de multi-user serveromgeving in de cloud. Met 
Remote Desktop Technologie krijgt elke gebruiker zijn persoonlijk 
bureaublad ter beschikking met alle nodige applicaties. Alle data en 
applicaties worden centraal beheerd, wat het gebruik zeer stabiel 
maakt en de onderhoudskosten minimaal. De Start2Share omgeving 
is gelokaliseerd in een sterk beveiligd datacenter uit de omgeving 
en gebaseerd op Microsoft Hyper-V technologie. De opstelling is 
volledig ontdubbeld en wordt bovendien continu gemonitord en 
geback-upt. Dit brengt de continuïteit van de toepassing op een 
zeer hoog niveau, noodzakelijk voor de goede werking van een 
boekhoudkantoor.
Alle medewerkers hebben vanuit verschillende locaties dagdagelijks 
een beveiligde toegang tot hun ‘persoonlijke’ applicaties. De installatie 
van de verschillende softwaretoepassingen verliep vlekkeloos en in 
samenwerking met de verschillende software leveranciers.

FEEDBACK VAN DE KLANT
“De afspraken m.b.t. de deadlines werden nagekomen en de 
installaties van de software van derde partijen verliep vlot. Ik 
zal Converge IT zeker aanbevelen bij klanten van mij wanneer 
de opportuniteit zich voor doet. Hét IT-bedrijf dat we zochten 
die een betaalbare oplossing voorziet voor onze dagdagelijkse 
werking als boekhoudkantoor.”

- Ander Deman, Zaakvoerder van Ad Consult

HET PROBLEEM
Met een verhuis in het vooruitzicht 
wilde boekhoudkantoor Ad Consult 
afstappen van zijn lokale server-
opstelling en overstappen naar 
een cloudoplossing. Verschillende 
gebruikers hebben diverse software-
pakketten nodig, hierdoor bleef de 
nood aan een serveroplossing, maar 
dan in de cloud.
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