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Q-Control is de ondersteunende dienst voor ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van informatie technologie. Deze dienst kent een 
veelheid aan activiteiten, die de ondernemer begeleiden bij de inrichting en 
het onderhoud van de automatisering in zijn bedrijf. Met Q-Control wordt 
kennis op het gebied van informatie technologie in huis gehaald. Er wordt 
een breed scala van activiteiten voor u beheerd zoals begeleiding, 
vernieuwing automatisering, ondersteuning in productiename van 
vernieuwde processen, inrichten en beheer van de geautomatiseerde 
omgeving, continuïteitsborging en serviceverlening.  �:DDURP�4�&RQWURO�

Het bedrijfsleven wordt steeds meer afhankelijk van de geautomatiseerde systemen en kan op veel 
terreinen absoluut niet meer zonder. Tegelijkertijd wordt er steeds meer tijd gevraagd van de 
medewerkers voor automatiseringstaken, kostbare tijd die veel beter benut kan worden. Daarnaast is 
vaak onvoldoende kennis en kunde aanwezig voor het besturen van de automatisering. Door nu deze 
taken uit te laten voeren door professionele medewerkers van Qumran ontstaan er tal van voordelen: 
vaste kosten worden flexibele kosten, geen hoofdbrekens meer over de personele invulling voor 
automatiseringstaken en een gegarandeerde kwaliteit. Q-Control geeft minder kopzorgen bij het 
management, waardoor men zich meer kan concentreren op de vitale bedrijfsfuncties. Ook de 
vergroting van de flexibiliteit is van belang en kunnen pieken en dalen in het werk beter opgevangen 
worden en hoeft men minder snel het eigen personeel te veranderen of vervangen. 
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Indien een onderneming besluit deze dienst af te nemen, zal na een Q-Advies 
analyse de abonnementvorm worden bepaald. Het abonnement is jaarlijks en 
omvat een aantal uren inzet per maand, afhankelijk van uw behoefte en 
wensen. Periodiek wordt een rapportage opgeleverd. 
Q-Control kan worden uitgebreid met diensten zoals serviceverlening, 
helpdesk, (tijdelijke) projectleiding, implementatie trajecten, beheer en 
onderhoud.  
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De prijs van het abonnement is afhankelijk van de afgesproken inzet per maand.  
 
Voorbeelden zijn: 
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Q-Control lite 4 ¼ 280 
Q-Control standaard 12 ¼ 840 
Q-Control extra 32 ¼ ���� 
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Qumran IT is een bedrijf dat in 1999 is opgericht door twee enthousiaste automatiseerders. Door hun 
jarenlange ervaring in de IT hebben ze samen met een aantal enthousiaste medewerkers een aantal 
diensten op gebied van advies en ondersteuning gemaakt. Eén daarvan is bovenstaand Q-Control. 
Belangrijk voor ons is onze onafhankelijkheid waarmee wij objectief een advies kunnen geven. 
Qumran is geen leverancier van hardware en/of software. 
 


