
Een introductie 

Computernetwerken zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een dusdanig complex geheel 
van hardware, software en instellingen dat het voor de meeste bedrijven noodzakelijk is 
een specialist in te huren voor het ICT-beheer.  

Voor zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf is het echter vaak te kostbaar om een 
fulltime ICT - er in dienst te nemen of om de dienstverlening te beleggen bij één van de 
grote aanbieders op de markt. 

SQueeK heeft zich gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van deze kleine en 
middelgrote computernetwerken. Haar klantenkring bestaat uit MKB - ondernemers bij 
wie een goed netwerk onontbeerlijk is, maar waarbij de kosten beheersbaar dienen te 
blijven. 

SQueeK maakt hiervoor gebruik van moderne, betrouwbare technieken die het mogelijk 
maken efficiënt en effectief te werken. Uiteraard volgt ze de nieuwste ontwikkelingen 
binnen de ICT - markt op de voet en evalueert voortdurend de bruikbaarheid ervan voor 
haar relaties. 

Visie 

Pc’s en netwerken zijn, gehaat of geliefd, een onmisbaar instrument geworden in het 
arbeidsproces. De technische mogelijkheden zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen 
en lijken welhaast onbegrensd. Nieuwe, steeds snellere producten worden in hoog tempo 
geïntroduceerd en vaak als onmisbaar betiteld. 

Het lijkt er op dat automatisering een doel op zich geworden is, in plaats van een middel 
om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de bedrijfsresultaten te verbeteren. 

SQueeK gaat uit van een ‘Geen onzin’-filosofie: een nuchtere visie op automatisering, 
een realistische kijk op de wensen van haar relaties en een praktische instelling bij het 
zoeken naar de optimale netwerkconfiguratie.  

SQueeK biedt dan ook geen allesomvattend totaalpakket van standaardoplossingen maar 
gaat uit van optimalisering van de bestaande middelen: Wat heeft u, wat wilt u en hoe 
kunnen we met minimale investeringen het maximale bereiken? 

Het resultaat van deze ‘Geen onzin’-filosofie is een netwerk specifiek afgestemd op uw 
budget, prioriteiten en bedrijfsprocessen, ontlast van alle onnodige toeters en bellen. 

Samenwerking 

Binnen een wijd vertakte branche als de ICT-sector is het helaas niet mogelijk om in elk 
facet gespecialiseerd te zijn. Voor de diensten die niet onder de kernactiviteiten van 
SQueeK vallen, wordt daarom nauw samengewerkt met diverse andere specialisten 
waardoor u een ruim dienstenpakket kan worden aangeboden. 

SQueeK onderhoudt contacten met Internet Service Providers, Application Service 
Providers, Application Designers en Web Designers. 



Dienstenpakket 

Tot het dienstenpakket van SQueeK behoren: 

ICT advies Advies over hardware, besturingssystemen, 
applicatiesoftware, implementaties en 
automatiseringsplannen. 

Netwerk & systeembeheer Dagelijkse ondersteuning en proactieve controles. Op 
afstand (remote-control) of op locatie. 

Software controle en distributie Geautomatiseerde, zelfherstellende installaties van 
softwareapplicaties, aangeboden en bijgewerkt vanuit 
een centraal punt. Op afstand of op locatie. 

Migratie & Standaardisatie Op het gebied van mail, netwerk en software. 

Internetdiensten Domeinregistratie, website en server hosting, e-mail 
afhandeling, (ADSL-)verbindingen en beveiliging. 

Applicatie en webdesign Het ontwikkelen van programmatuur en websites. 

Profiel 

Na de opleiding Hogere Informatica heeft Ben Dalmeijer een aantal jaren in het 
buitenland gewoond, waar hij heeft kennisgemaakt met werk onder zeer diverse 
omstandigheden en voor verschillende nationaliteiten. Daarna heeft hij in de functies van 
helpdeskmedewerker, gebruikersondersteuner, systeem- en netwerkbeheerder en 
applicatieprogrammeur ervaring opgedaan bij een paar kleine en grote ICT bedrijven. Als 
zelfstandig ondernemer is hij actief geweest bij kleine en middelgrote ondernemingen, 
waar hij verantwoordelijk was voor het volledige automatiseringsproces. Ook ontwierp hij 
een aantal websites voor klanten. 
Ben is in het bezit van certificaten voor ITIL, Microsoft en Novell. 

Naast zijn werk besteedt Ben veel tijd aan zijn nog jonge dochtertje Floor en zijn vriendin 
Kirsten. 

Contact  

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met: 

Ben Dalmeijer 
SQueeK 

Postbus 6454 
5600 HL Eindhoven 
Tel: 06-27230460 
Fax: 040-2453704 
Email: info@squeek.nl 
Web: http://www.squeek.nl 

 


