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Coronavirus (COVID-19) statement  
 
Beste klant,  
 
Inmiddels zijn de meesten van ons zich bewust van de potentiële en daadwerkelijke impact die het Covid 19 Virus 
wereldwijd heeft. Hoewel deze gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn, wilde ik u tussentijds informeren over de 
maatregelen die we hebben genomen om onze supportdiensten te beschermen in het licht van het huidige Covid 19 
Virus.  
 
Zoals u mag verwachten hebben we een aantal stappen ondernomen om de continuïteit van de dienstverlening te 
waarborgen.  
 

• We hebben geïnvesteerd in extra apparatuur voor onze medewerkers om thuiswerken te ondersteunen. Alle 
ondersteunende medewerkers zijn uitgerust met laptops en thuiswerkbenodigdheden  

• Extra connectiviteit en bandbreedte zijn toegevoegd aan onze netwerken om een verwachte toename van 
het netwerkverkeer aan te kunnen  

• Onze kantoren blijven open voor alle medewerkers die naar kantoor moeten komen, bijvoorbeeld om back-
ups van systemen uit te voeren, systemen te onderhouden en om onze klanten van hardware te blijven 
voorzien.  

• We hebben nieuwe tools geïmplementeerd zodat onze mensen op afstand kunnen samenwerken met elkaar 
en online meeting, zowel intern als extern mogelijk zijn.  

• Veel medewerkers hebben ook mobiele telefoons en we hebben een pool van extra telefoons die we indien 
nodig kunnen inzetten  

• We hebben eerder deze week verschillende testen uitgevoerd met meer dan twee derde van ons team 
werkend vanuit huis. Dat ging heel goed - onze systemen bleken zeer veerkrachtig  

• Tijdens deze testen hebben we de afgelopen week geen toename van de achterstand bij support calls of 
incidenten gezien  

 
Binnen onze vele teams over de hele wereld zullen we de richtlijnen van de lokale overheid volgen op het gebied van 
thuiswerken.  
Om ons te helpen u van dienst te zijn wanneer we teamleden vanuit huis hebben werken, vragen we u op dit moment 
met name:  
 

1. Geef uitgebreide informatie bij het loggen van een nieuwe call om het aantal keren dat we contact met u 
moeten opnemen voor extra informatie te minimaliseren.  

2. Kijk of u zelf een oplossing voor uw probleem kunt vinden of gebruik enkele van de handige handleidingen op 
het klantenportaal  

3. Denk er bij het aanmelden van een nieuwe call goed over na om de juiste prioriteit te selecteren. We zullen 
calls natuurlijk behandelen op basis van hun prioriteit en we vragen alle klanten eerlijk en oprecht te zijn.  

4. Waar mogelijk bieden we een portaal om calls te loggen (portal.agp.nl) We vragen u om die mogelijkheid te 
gebruiken in plaats van te bellen.  

 
Het bovenstaande zal ons allemaal helpen bij ons doel om ervoor te zorgen dat we u de beste ondersteuning en 
support kunnen bieden.  
 
Ten slotte,  laat ons gerust weten wat we kunnen doen om uw bedrijf in deze moeilijke tijd verder te helpen. 
 
Chris Owen  

Chief Support Officer 


