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AppLabs is een Off-Site & Fixed-Price Applicatie Management oplossing. Een service voor ontzorgen en uitbesteding van uw Applicatie Management.  

AppLabs kan dienst doen als aanvulling op uw bestaande omgeving of als volledige uitbesteding volgens het SaaS model. AppLabs helpt u om  

applicatie updates en deployments onder controle te houden. Dat kan op afroep of pro-actief met het initiatief vanuit AppLabs. Met AppLabs beschikt u over  

oneindige capaciteit met een minimale eigen inspanning. Op afroep, voor uw gemak, snel, Cloud Based, uitstekende kwaliteit, voordelig én met no-cure-no-

pay garantie! 

Door het gebruik van efficiënte processen en technieken zijn we in staat de 

aanvragen snel te analyseren, bouwen en op te leveren. Hierdoor werken we 

kostenbesparend, snel en garanderen we een hoge kwaliteit van oplevering. 

AppLabs sluit naadloos aan op uw eigen applicatie & package omgeving. U 

bepaalt zelf welke softwarepackages u uitbesteedt. U bespaart op licenties, 

werkplekken en overhead. 

Off-Site 
U laat uw applicatie packages (MSI,MSIX, App-V, ThinApp) maken in de Dilaco - 

AppLabs Packagefactory. U hoeft niet in eigen kennis, licenties, werkplek, 

hardware en FTE’s te investeren. Vanaf de 1e dag bent u al productief! 

Ervaren 
AppLabs wordt bemand door ervaren en kundige packagers. In Nederland met 

een Nederlandse helpdesk. Er worden packages opgeleverd, die gegarandeerd 

functioneren en o.a. aan de Microsoft Installer richtlijnen voldoen. We hebben 

packaging ervaring sinds 1995. Hiermee komt kostbare en complexe 

technologie binnen ieders bereik. Van kleine tot grote organisaties, van 1 tot 1000+ 

applicaties. 

Kwaliteit 
AppLabs maakt geen onderscheid in verschillende moeilijkheid, prijs of kwaliteitsniveaus. Elk package ondergaat een volledige technische en functionele tests 

en een acceptatieprocedure. Dit voorkomt overbodige analyses en offertetrajecten wat resulteert in duidelijkheid en korte doorlooptijden. Met onze 100% 

kwaliteitsgarantie is het in het wederzijds belang dat we snel en foutloos opleveren. 

 

Fixed price 
AppLabs wordt aangeboden tegen een vooraf overeengekomen Fixed-Price, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Afgesproken. 
 

Direct beginnen 
Neem contact op voor een kosteloze inventarisatie en begin vandaag nog met toekomstbestendig applicatiebeheer: www.applabs.nl 

 

mailto:info@aimedsolutions.nl
http://www.applabs.nl/
http://www.applabs.nl
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Model 1 

Voordelen van AppLabs Op Afroep; 

 

• Geen overeenkomst 

• Geen verplichtingen 

• Flexibel 

• No Cure No Pay 

• Korte doorlooptijd 

• Online status en voortgang 

• Optioneel aan te vullen met on-site diensten 

op afroep 

• Vaste kosten 

• Sluit aan op uw omgeving 

• Voordelen op aanvullende software en 

training 

• Nederlandse Helpdesk 

 

Met AppLabs op afroep kunt u applicatie 

packages aanvragen wanneer het u uitkomt. 

Zonder contract of verplichtingen. Maar met 

100% garantie. 

 

U betaalt uitsluitend de succesvol opgeleverde 

applicaties. 

  OP-AFROEP  

 

Model 2 

Extra voordelen t.o.v. model 1; 

 

• Minder administratieve overhead 

• Minder financiële overhead 

• Kortere doorlooptijd 

• On-Site diensten inclusief 

• Vaste, lagere kosten 

• Vanaf 2020 zijn “intakes inclusief” 

 

Met AppLabs Strippenkaart neemt u een aantal 

applicaties af over een bepaalde looptijd. 

Bijvoorbeeld 100 applicaties met een looptijd 

van 12 maanden. 

 

U kunt applicatie aanvragen indienen bij onze 

AppLabs Off-Site packagestraat. Geen 

tussenkomst van de financiële administratie is 

nodig. Hierdoor verloopt het aanvraagproces 

erg vlot. 

 

Uitsluitend de succesvol opgeleverde 

applicaties worden verrekend met uw tegoed. 

STRIPPENKAART 

 

Model 3 

Extra voordelen t.o.v. model 2; 

 

• Maximale ontzorging 

• Volledige Lifecycle Management voor uw 

applicaties 

• Minimale administratieve en financiële 

overhead 

• Proactieve Applicatie Update Service 

• Applicatie updates en patches inbegrepen 

• Optimale Applicatie Security 

• Zeer korte doorlooptijd 

• Vaste, lage kosten per app. 

 

Met AppLabs Packaging as a Service, verzorgen 

wij de volledige Applicatie Lifecycle. Proactief 

versie- en updatebeheer, wij controleren of er 

patches of updates zijn, waardoor uw 

applicaties altijd up-to-date, functioneel en 

secure zijn. 

 

PaaS = maximale ontzorging. 

 

AS A SERVICE 

combineer tot uw perfect passende oplossing 
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OP AFROEP 

 

AppLabs is een Off-Site & Fixed-Price Applicatie Packaging oplossing. Een service voor ontzorgen en 

uitbesteding van uw Applicatie Management. AppLabs kan dienst doen als aanvulling op uw 

bestaande omgeving of als volledige uitbesteding volgens het SaaS model. Op afroep, snel, Cloud 

Based, kwaliteit, voordelig én met garantie! 

 

Door het gebruik van efficiënte processen en technieken, zijn we in staat de aangevraagde software 

packages snel te analyseren, bouwen en op te leveren. Hierdoor werken we kostenbesparend, snel en 

garanderen we een hoge kwaliteit van oplevering. 

 

AppLabs sluit naadloos aan op uw eigen applicatie & package omgeving. U bepaalt zelf welke 

software packages u uitbesteed. Bijvoorbeeld juist de complexe apps die veel tijd kosten of misschien 

alles, zodat u bespaart op licenties, werkplekken, resources en overhead 

U laat uw applicatie packages maken in de Dilaco - AppLabs Packagefactory. U hoeft niet in eigen 

kennis, licenties, werkplek, hardware en FTE’s te investeren. Vanaf de 1e dag bent u al productief! 

 

Op Afroep; U kunt “op afroep” 1 of meerdere applicatie packages aanvragen. De kosten worden 

overeengekomen en staan vast. U betaalt alleen indien het package succesvol is opgeleverd. 100% 

flexibel, met kwaliteitsgarantie en zonder verplichtingen. 
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Model 1 

Voordelen van AppLabs Off-Site; 

 

• Geen overeenkomst 

• Geen verplichtingen 

• Flexibel 

• No Cure No Pay 

• Korte doorlooptijd 

• Online status en voortgang 

• Optioneel aan te vullen met on-

site diensten op afroep 

• Vaste kosten 

• Sluit aan op uw omgeving 

• Voordelen op aanvullende 

software en training 

• Nederlandse Helpdesk 

 

Met AppLabs op afroep kunt u 

applicatie packages aanvragen 

wanneer het u uitkomt. Zonder 

contract of verplichtingen. Maar 

met 100% garantie. 

U betaalt uitsluitend de succesvol 

opgeleverde applicaties. 

 

           OP AFROEP 
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STRIPPENKAART 
 

 

AppLabs is een Off-Site & Fixed-Price Applicatie Packaging oplossing. Een service voor ontzorgen en 

uitbesteding van uw Applicatie Management. AppLabs kan dienst doen als aanvulling op uw 

bestaande omgeving of als volledige uitbesteding volgens het SaaS model. Op afroep, snel, Cloud 

Based, kwaliteit, voordelig én met garantie! 

 

Door het gebruik van efficiënte processen en technieken, zijn we in staat de aangevraagde software 

packages snel te analyseren, bouwen en op te leveren. Hierdoor werken we kostenbesparend, snel en 

garanderen we een hoge kwaliteit van oplevering. 

 

AppLabs sluit naadloos aan op uw eigen applicatie & package omgeving. U bepaalt zelf welke 

software packages u uitbesteed. Bijvoorbeeld juist de complexe apps die veel tijd kosten of misschien 

alles, zodat u bespaart op licenties, werkplekken, resources en overhead 

U laat uw applicatie packages maken in de Dilaco - AppLabs Packagefactory. U hoeft niet in eigen 

kennis, licenties, werkplek, hardware en FTE’s te investeren. Vanaf de 1e dag bent u al productief! 

 

Strippenkaart; U vraagt een bepaalde hoeveelheid applicatie packages aan. De kosten worden 

overeengekomen en staan vast.  Alleen packages die succesvol zijn opgeleverd worden met uw 

tegoed verrekend. 100% kwaliteitsgarantie. 
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Model 2 

Extra voordelen t.o.v. model 1; 

 

• Minder administratieve en 

financiële overhead 

• Kortere doorlooptijd 

• On-Site diensten inclusief 

• Vaste, lagere kosten 

• Intakes inclusief (v.a. 2020) 

 

Met AppLabs Strippenkaart neemt 

u een aantal applicaties af over 

een bepaalde looptijd. 

Bijvoorbeeld 100 applicaties met 

een looptijd van 12 maanden. 

U kunt applicatie aanvragen 

indienen bij onze AppLabs Off-Site 

packagestraat. Geen tussenkomst 

van de financiële administratie is 

nodig. Hierdoor verloopt het 

aanvraagproces erg vlot. 

Uitsluitend de succesvol 

opgeleverde applicaties worden 

verrekend met uw tegoed. 

 

   PREPAID 
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AS A SERVICE 

 
AppLabs is een Off-Site & Fixed-Price Applicatie Packaging oplossing. Een service voor ontzorgen en 

uitbesteding van uw Applicatie Management. AppLabs kan dienst doen als aanvulling op uw 

bestaande omgeving of als volledige uitbesteding volgens het SaaS model. Op afroep, snel, Cloud 

Based, kwaliteit, voordelig én met garantie!  

 

Door het gebruik van efficiënte processen en technieken, zijn we in staat de aangevraagde software 

packages snel te analyseren, bouwen en op te leveren. Hierdoor werken we kostenbesparend, snel en 

garanderen we een hoge kwaliteit van oplevering.  

 

AppLabs sluit naadloos aan op uw eigen applicatie & package omgeving. U bepaalt zelf welke 

software packages u uitbesteed. Bijvoorbeeld juist de complexe apps die veel tijd kosten of misschien 

alles, zodat u bespaart op licenties, werkplekken, resources en overhead. U laat uw applicatie 

packages maken in de Dilaco - AppLabs PackageFactory. U hoeft niet in eigen kennis, licenties, 

werkplek, hardware en FTE’s te investeren. Vanaf de 1e dag bent u al productief!  

 

Packaging as a Service: U besteed een bepaalde hoeveelheid applicaties per [jaar] uit. De kosten 

worden overeengekomen en staan vast. Alle uitbesteedde applicaties worden door ons beheerd en 

ge-update gedurende de looptijd. 100% up-to-date garantie. Binnen AppLabs PaaS verzorgen we 

proactief het onderhoud en de updatecyclus van uw applicatieset. Wij informeren u wanneer er 

software updates zijn en beheren de licenties en de Applicatie Lifecycle. U wordt volledig ontzorgd. 
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Model 3 

Extra voordelen t.o.v. model 2; 

 

• Maximale ontzorging 

• Volledige Lifecycle 

Management voor uw 

applicaties 

• Minimale administratieve en 

financiële overhead 

• Proactieve Applicatie Update 

Service 

• Applicatie updates en patches 

inbegrepen 

• Optimale Applicatie Security 

• Erg korte doorlooptijd 

• Vaste, lage kosten per app 

 

Met AppLabs Packaging as a 

Service, verzorgen wij de volledige 

Applicatie Lifecycle. Proactief 

versie -en updatebeheer, 

waardoor uw applicaties altijd up-

to-date, functioneel en secure zijn. 

 

Maximale ontzorging. 

 

        AS A SERVICE 
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  AppLabs Comparison Chart AppLabs AppLabs AppLabs AppLabs In-House   

    Service Model As a Service Pre-Paid On-Demand Packaging   
                

  Best in Class Application Packaging 

     

  

  Flexible in use 

     

  

  No Cure No Pay 

     

  

  Short Delivery Time 

     

  

  Online Status and Progress Monitor 

     

  

  On-Site Support and Service Included 

     

  

  International Helpdesk 

     

  

  Reduced Administrative Overhead 

     

  

  Very Short Delivery Time 

     

  

  Fixed Lower Costs According & SLA 

     

  

  Optional Priority Packaging 1-3 day Delivery 

     

  

  Completely Care Free 

     

  

  Maximum Ease of Use 

     

  

  Application Lifecycle Management 

     

  

  Minimal Administrative Overhead 

     

  

  Proactive Application Update Service 

     

  

  Application Updates Included 

     

  

  Optimal Application Security 

     

  

  Reduce costs of FTE 

     

  

  Extension of your IT department 

     

  

  Full Service 

     

  

  Intake Support 

     

  

  Deployment and UAT testing support 

     

  

  Change Management options 
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packaging 

 

deployment 

 

workspace 

management 

 

IoT / data 

 

asset / license 

management 

 

tooling 

MSI Microsoft Intune Ivanti Workspace 

Manager 

Splunk Lansweeper Advanced Installer 

App-V Microsoft SCCM LiquidWare  Sparkle Flow Microsoft Azure 

ThinApp Scense EXPLORER Ivanti AppSense   Citrix 

MSI-X App-V Management 

Console 

VMWare DEM   PowerShell 

     VMWare ESXi 

 

 

 

PRODUCTEN WAAR APPLABS MEE WERKT: 
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dilaco 

Utopialaan 49   

PO Box 281  

5201 AG ‘s Hertogenbosch 

 

+31 (0) 73 6497 413 

 

www.AppLabs.nl   

 

AppLabs@dilaco.eu 
 

http://www.applabs.nl/

