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“Sinds ik Easy Software Deployment heb ontdekt ben ik 

enthousiast. Ik gebruik het zelfs op mijn computers thuis.” 

 

Over het algemeen werken veel organisaties met SCCM van 

Microsoft. Microsoft is met andere producten vaak al binnen en 

schuift SCCM mee naar voren.  

 

Hierdoor heeft Microsoft een monopoly positie verworven. Dat is jammer want SCCM is 

erg lastig in gebruik en de meeste organisaties hebben de vele mogelijkheden van SCCM 

niet nodig.  

 

Wie een simpele en beheervriendelijke methode wenst kan beter kiezen voor Easy 

Software Deployment. Deze tool is een absolute aanrader voor het MKB.  

Ik verwacht dat ook scholen er snel het voordeel van zullen inzien. 

Vóór Easy Software Deployment zette ik alle computers aan en nam ik ze remote over. 

Daarna installeerde ik handmatig de updates. Dat was behoorlijk omslachtig, zeker voor 

iets dat je zo gemakkelijk kunt automatiseren.  

 

Met Easy Software Deployment wordt alles op dezelfde wijze geïnstalleerd.  

Zo kom je niet meer tot de ontdekking dat je iets bent vergeten.  

 

Het distribueren van software is met Easy Software Deployment erg eenvoudig. Op ieder 

gewenst moment heeft elke pc binnen een paar klikken de juiste software tot zijn 

beschikking. De software distributie kan gekoppeld worden aan een bestaande AD 

omgeving maar de tool kan net zo goed met werkgroepen overweg. Je kunt het 

koppelen aan pc’s, gebruikers of groepen. Het is allemaal mogelijk. Maar het grootste 

voordeel vind ik het feit dat er geen servers nodig zijn om Easy Software Deployment te 

gebruiken. Zo houdt je de IT kosten lager. 

 

Uiteraard kun je software uitrollen met SCCM of andere tools.  

In mijn ervaring is dat echter veel duurder en omslachtiger. En vaak moet je maar 

afwachten of de software ook daadwerkelijk geïnstalleerd is...  

 

Easy Software Deployment is simpelweg wat het zegt: ‘easy’. 
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