Managed Services
Zes diensten; Alles in één hand
Managed Services is een volledig door hollander techniek
zelf ontwikkeld nieuw dienstenpakket, waarmee we u geheel
ontzorgen op het gebied van beveiliging, communicatie en
automatisering.
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Hollander techniek introduceert een
nieuw en zeer compleet hosting-concept:
Managed Services.
Managed Services is een volledig door hollander techniek
zelf ontwikkeld nieuw dienstenpakket, waarmee we u geheel
ontzorgen op het gebied van beveiliging, communicatie en
automatisering.
Efficiënt en effectief: zes diensten in één hand.
Managed Services vormt een modulair en schaalbaar dienstenpakket dat we helemaal op uw wensen inrichten en afstemmen.
Managed Services wordt aangeboden vanuit een eigen datacenter waarbij we gebruikmaken van de gezamenlijke kennis en
technische platformen van hollander techniek.
Managed Services bestaat uit de volgende diensten:
- Infrastructuur
- (Video) Telefonie
- WiFi
- Toegangscontrole
- Cameratoezicht
- Werkplekautomatisering
Helemaal Hollander!
Met Managed Services kunt u in één keer diverse bedrijfsprocessen stroomlijnen, efficiënter maken en kosten besparen.
Daarbij zijn er geen grote investeringen meer nodig in hardware, software of IT-expertise. Niet eerder was één leverancier in
staat een dergelijk dienstenpakket geïntegreerd aan te bieden,
met alle kennis, kunde en faciliteiten in één hand. Op basis van
bewezen technologie. Helemaal Hollander!
Hoe werkt het?
Via een beveiligde dataverbinding (IP-VPN), die we alleen
gebruiken voor uw bedrijf, verbinden we onze centrale apparatuur direct met uw locatie(s). Zo blijft uw bedrijfsnetwerk
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volledig gescheiden van andere netwerken en het internet,
waardoor uw bedrijfsgegevens volkomen veilig blijven. We spreken dan ook van een ‘private cloud’. Bij een publieke cloud wordt
de cloud-infrastructuur gebruikt door verschillende bedrijven,
bij de Managed Services private cloud is de cloud-infrastructuur
opgezet voor één bedrijf: Uw bedrijf!
Enkele voordelen van Managed Services
- Unieke combinatie
- Modulair en schaalbaar
- Lage investering
- Veilig (private cloud)
- Geen zorgen over beheer
Helemaal betrouwbaar en kostenefficiënt
Wij zorgen voor de veilige en betrouwbare verbindingen tussen
onze cloud en uw organisatie. Groot voordeel hiervan is dat u
op locatie maar een heel beperkte hoeveelheid apparatuur hoeft
te hebben.
Op uw locatie(s) worden een datalijn, router en switch
geïnstalleerd. Deze apparatuur wordt volledig op afstand geconfigureerd, gemonitord en beheerd. In ons datacenter is alle
centrale apparatuur dubbel (redundant) uitgevoerd, zodat we u
een hoge beschikbaarheid kunnen garanderen.
Wij zorgen voor een snelle uitrol tegen lage kosten.
De kosten voor de centrale apparatuur worden gespreid over
alle gebruikers, waardoor de prijs laag kan blijven.
Helemaal flexibel
Het hosting-concept Managed Services is interessant voor
bedrijven die flexibiliteit zoeken. Tijdens piekperioden kunt u
de gewenste diensten snel opschalen. U kunt eenvoudig
werkplekken toevoegen omdat de infrastructuur al aanwezig is.
Voor rustige tijden geldt het omgekeerde: dan kunt u gewoon
weer teruggaan in capaciteit. Met dit concept nemen we u het
volledige beheer uit handen, waardoor u zich kunt concentreren
op uw kernprocessen en meer werk kunt doen met minder
kosten. Via onze eenvoudige portal kunt u diensten opschalen
en het gebruik ervan monitoren.
>>

Helemaal up-to-date
De kracht van het concept ligt in de eenvoud. U hoeft niet langer te investeren in eigen systemen, maar kunt u online werken
via server based computing voor een vast bedrag per maand
(pay-per-use). U heeft geen omkijken meer naar updates, licenties en back-up. Ook werkt u altijd met de nieuwste software en
uw medewerkers kunnen met elk device vanaf elke locatie hun
werk doen.
Ideaal voor MKB en Retail
Waar de drempel voor nieuwe technologie voor het midden- en
kleinbedrijf nog vaak te hoog is, komt dankzij Managed Services
nu ook voor deze organisaties de functionaliteit van grote
nieuwe systemen beschikbaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
GSM-integratie, remote werken en WiFi. MKB-ondernemers
krijgen hierdoor extra functionaliteit en concurrentievermogen
en hoeven niet langer zelf alle IT-kennis in huis te halen.
Managed Services zorgt dat alles optimaal blijft draaien.
Helemaal veilig
U hoeft niet te vrezen dat uw gegevens in de cloud kwetsbaar
zijn voor hackers, met alle risico’s voor de continuïteit van uw
bedrijf. Managed Services maakt namelijk gebruik van een eigen
beveiligde infrastructuur die niet publiek toegankelijk is.
Daarbij blijft ook als de verbinding wegvalt een groot deel van
de functionaliteit beschikbaar.
Zes diensten: alles in één hand.
De bundeling van zes diensten in één pakket is uitzonderlijk.
De meeste dienstverleners komen niet verder dan één of twee
diensten.
ICT in de vorm van cloud computing is al heel gangbaar, maar
Managed Services voegt daar onder meer cameratoezicht en
toegangscontrole aan toe. Dat versterkt elkaar en is kostentechnisch interessant omdat er geen aparte verbindingen meer
nodig zijn. Daarnaast is Managed Services is Helemaal Hollander; omdat we het aanbieden vanuit ons eigen datacenter, we
u bedienen met onze eigen specialisten en gebruikmaken van
techniek die we al bij diverse klanten in de praktijk bewezen
hebben.

Managed Services:
alle voordelen in één hand:
High-End oplossingen binnen handbereik:
> In het datacenter en op uw locatie wordt gebruik gemaakt
van de beste apparatuur om de kwaliteit van de diensten te
waarborgen
> Geen drempels voor nieuwe technieken
> De kosten voor de centrale apparatuur worden gespreid
over alle gebruikers, waardoor de prijs laag kan blijven
> Hoge graad van beveiliging en beschikbaarheid;
Onder andere door het gebruik van private verbindingen
Up en downscalen naar behoefte:
> De klant betaalt alleen voor wat hij gebruikt, waardoor groei
en krimp eenvoudig te realiseren is
> Geen overcapaciteit
> Grootzakelijke voordelen binnen handbereik
Volledige ontzorging:
> Systemen altijd up-to-date
> Eén aanspreekpunt
> Drie jaar garantie
> Heldere kostenstructuur per maand; inzichtelijk via portal
Unieke combinatie van diensten (Alles onder één dak):
> We voegen telefonie, WiFi, toegangscontrole, cameratoezicht en werkplekautomatisering samen in één totaaloplossing die uniek is in de markt
> Gemakkelijk uit te breiden met andere diensten uit het
pakket
> Eigen specialisten en bewezen technieken
Alle kennis en specialisme in eigen huis:
> Managed Services is volledig in eigen huis ontwikkeld en is
gebaseerd op bewezen technieken
> Voor het beheer en inrichten van de dienst zijn we niet
afhankelijk van kennis van derden
Lage investering
> U schaft alleen de toestellen, camera’s, en infrastructuur etc.
aan die op locatie worden gebruikt. U neemt de dienst af voor
een maandbedrag.
> Snelle uitrol tegen lage tarieven
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