IT services
Onze aanpak
en werkwijze

U kunt een krachtig
en up-to-date network
van ons verwachten
Een evenement of congres kan in deze tijd niet
zonder IT. Streaming, voting, internettoegang
of bijvoorbeeld heat mapping worden steeds
belangrijker tijdens een evenement.
Om te komen tot de beste invulling van uw
IT-wensen doorloopt u met de IT product
specialist een aantal fases. Tijdens de
voorbereidingsfase heeft u één vaste
contactpersoon, die ervoor zorgt dat u op
het juiste moment de juiste beslissingen kunt
nemen. Zodra de opbouw van het evenement
begint wordt de regie overgenomen door de
operationele IT-afdeling. Zij kennen als geen
ander uw uitdagingen op de vloer.

Goed om te weten
Voor uw evenement doorloopt u de volgende stappen:
1.	Samen met u inventariseren we de behoeften
en mogelijkheden.
2.	U ontvangt van ons een duidelijke offerte.
3.	Na goedkeuring op de offerte brengen we u in
contact met de operationele IT-afdeling. Zij gaan
de oplossing bouwen.
4.	Deze afdeling bespreekt samen met u de planning.
5.	Tijdens de opbouw en het evenement
hebt u rechtstreeks contact met de
operationele IT-afdeling.
6.	Na het evenement evalueren we de oplossing
en samenwerking, daarna ontvangt u de factuur.

Uw voordelen
> Tijdens de voorbereiding en uitvoering heeft
u contact met ons IT team dat alle
communicatie met leveranciers en andere
afdelingen op zich neemt.
> Gewenste functionaliteiten en IT-behoeften
vertalen wij naar techniek en uitvoering,
zodat u maximaal gebruik kunt maken van de
IT-mogelijkheden die de RAI biedt
> Onze IT product specialist deelt graag met
u de meest recente ontwikkelingen en
ervaringen op IT-gebied

We bieden
> Vertaling van uw doelstellingen, behoeften en
functionaliteiten naar technische mogelijkheden
> Ervaren IT specialisten
Ons team helpt u graag
We bieden een compleet pakket aan fullservice
IT producten en diensten op maat aan.
Benieuwd naar de overige IT diensten?
Ga naar www.rai.nl/itservices of vraag uw
accountmanager voor meer informatie via:
020 549 12 12.
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