Infrastructure as a Service

Uw infrastructuur, onze zorg
Met Infrastructure as a Service krijgt u uw complete automatisering via het internet aangeboden vanuit ons datacenter. Vanaf
iedere willekeurige werkplek heeft u overal en altijd toegang
tot uw eigen virtuele netwerk-omgeving.

Geen omkijken: wel zo prettig

Voordelen:

Wanneer u vooraf zekerheid wilt over de kosten
en prestaties van uw ict-omgeving, dan is onze
dienst voor Server Based Computing iets voor u.
Wij bieden namelijk een gebruiksvriendelijke
oplossing voor Infrastructure as a Service (IaaS):
uw complete automatisering ‘uit de muur’. Zo
kunt u zich op belangrijkere zaken focussen.

• U betaalt per werkplek en weet vooraf wat de kosten zijn;
• U heeft geen omkijken meer naar uw ict-infrastructuur;
•	U hoeft geen grote investeringen te doen, geen dure verzekeringen
af te sluiten en geen noodstroomvoorziening te regelen;

•	Uw omgeving is optimaal beveiligd, goed onderhouden en up-to-date;
•	U heeft de zekerheid over actuele en werkende back-ups;
•	Uw netwerk wordt gemonitord en beheerd door onze professionals;
• Onze helpdeskmedewerkers weten wat er bij u speelt.

Van complexe ict-vraagstukken naar optimale werkomgevingen

Keuze voor Infrastructure as a Service
Als u kiest voor Infrastructure as a Service, dan heeft u alleen nog maar werkstations (pc’s, laptops, tablets of smartphones) en randapparatuur (printers e.d.)
nodig. En natuurlijk een internetverbinding. Alle servers en back-up apparatuur
verhuizen naar ons datacenter.
Dat lijkt misschien een grote stap, maar met IaaS verandert er voor de gebruiker
nagenoeg niets: hij of zij werkt in een virtuele desktopomgeving. Voor uw ictafdeling betekent het een forse verlaging van de werkdruk en de risico’s: zij hebben geen omkijken meer naar het serverpark.

Keuze voor uw partner
Uw ict-omgeving is voor uw organisatie van vitaal belang. Daarom geeft u die niet
zomaar uit handen. KMC Solutions zit al vele jaren in het vak. Wij hebben kleinere
en grote bedrijven en overheidsorganisaties als klant, die allen hoge eisen stellen
aan veiligheid, productiviteit en flexibiliteit. Uw infrastructuur is bij ons in goede
handen.

Keuze voor het datacenter
Ons datacenter is ondergebracht in het hypermoderne internetknooppunt
Rotterdam Internet eXchange (R-iX). Dit is in hetzelfde pand gevestigd als ons
kantoor. We zitten er dus letterlijk bovenop. En dat 24/7! Ons datacenter heeft
een Tier 3-omgeving met dubbele fiberverbindingen, switches, routers en firewalls,
99,982% up-time garantie, energiezuinige koeling en is beveiligd volgens ISO 27001.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Wij geven u graag een vrijblijvend advies op maat.
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