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transformeer

uw IT-infrastructuur
met Atos Project Services
Uw IT-infrastructuurprojecten uitgevoerd binnen de afgesproken tijd, scope, kwaliteit en budget.
De wereld om ons heen verandert steeds
sneller. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden de inrichting van organisaties op
meerdere niveaus. De eisen aan IT-voorzieningen worden hoger, medewerkers werken
volgens nieuwe principes en IT en medewerker zijn in veel gevallen niet langer aan een
vaste locatie gebonden.
Moderne organisaties krijgen door deze
ontwikkelingen regelmatig te maken met
veranderingen in de IT-omgeving die essentieel zijn om kosten te besparen, klanten
beter te kunnen bedienen en medewerkers
optimaal te ondersteunen bij hun werk. Het
aanbrengen van veranderingen in de ITinfrastructuur brengt echter risico’s met zich
mee. Een grondige analyse van de huidige ITomgeving en een gedegen stappenplan voor
de uitvoering van de gewenste verandering
vormen de eerste stappen op weg naar een
soepele projectuitvoering.

De uitdaging

De oplossing

Uw medewerkers maken in toenemende mate
gebruik van mobiele apparatuur, die zij bovendien meebrengen naar kantoor. Zij willen altijd
en overal met elkaar verbonden zijn. Regelmatig
worden nieuwe technieken geïntroduceerd en
veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op.
Uw organisatie moet kunnen rekenen op een
stabiele, veilige en betrouwbare IT-infrastructuur
die met zijn tijd meegaat.

De professionals van Atos Project Services
helpen u graag met oplossingen op het gebied
van infrastructuur, security, datacenters en
werkplekken. Zij transformeren uw IT-infrastructuur naar een omgeving die voldoet aan
de wensen van uw medewerkers en die uw
bedrijfsvoering maximaal ondersteunt. Zij helpen u om uw kosten te verlagen en prestaties
te verbeteren.

ICT-omgevingen van organisaties worden echter steeds complexer. U staat voor de uitdaging
om maximale beschikbaarheid en veiligheid
te waarborgen. Bovendien wilt u de kosten
verlagen en de performance vergroten. Ondertussen moeten alle systemen probleemloos
blijven functioneren om de bedrijfsvoering te
ondersteunen. Maar wat te doen als de huidige
IT-omgeving de meest recente technologieën
niet ondersteunt of als het onderhoud steeds
duurder wordt? En wat als de beveiliging niet
meer optimaal is?

Met meer dan 10 jaar ervaring in infrastructuurprojecten vindt u bij Atos Project Services
professionals die op elkaar zijn ingespeeld en
die een maatwerkoplossing bieden. U profiteert daarbij van de kennis die Atos Business
Technologists wereldwijd hebben ontwikkeld.
In de vorm van projecten houdt u zelf de regie
in handen. Een vaste prijs en een resultaatverplichting voor het uit te voeren project zijn
bespreekbaar zodat u precies weet waar u aan
toe bent.

Uitval van systemen en beveiligingsproblemen
vormen grote risico’s voor de bedrijfsvoering en
brengen hoge kosten en ontevreden klanten
met zich mee. Is uw IT-infrastructuur hierop
voorbereid? Zo nee, dan is het tijd voor verandering. De professionals van Atos Project Services
zijn u hierbij graag van dienst.

Your business technologists. Powering progress

Wij zorgen ervoor dat IT-projecten soepel verlopen voor uw gebruikers en dat uw businesscontinuïteit gewaarborgd is.

Transformeer uw IT-infrastructuur
met Atos Project Services
Infrastructuurprojecten
Aanpassingen in uw datacenter kunnen besparingen op beheer- en energiekosten opleveren en helpen mee om de milieubelasting te
verlagen. Met de virtualisatie van infrastructuurcomponenten bespaart u fors op uw kosten.
Wireless of bedraad, uw infrastructuur is bij ons
in goede handen. Atos Project Services biedt
onder meer advies en projecten aan op het
gebied van:
datacenters;
WLAN;
verhuizingen van IT-omgevingen in kantoren
en datacenters;
servers;
opschoning en decommissioning van infrastructuur, i.s.m. gecertificeerde partners;
ontvlechtingen en consolidaties;
virtualisatie;
VMWare-migraties;
Citrix-migraties;
mobiele datacenters en tijdelijke IT-omgevingen;
migratie naar cloudoplossingen;
IPv6;
bedraad en draadloos netwerk;
ICT voor evenementen.

Werkplekprojecten
Of het nu gaat om samenwerking via collaboration tools, een bedrijfsspecifieke werkplek of
IT-inrichting volgens ‘Het Nieuwe Werken’-concepten: onze Business Technologists brengen
een continu veranderend aanbod van apparatuur en toepassingen samen om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen.

Een IT-infrastructuur die goed is afgestemd
op uw organisatie biedt vele voordelen. Het
helpt om kosten te verlagen en draagt bij aan
verhoogde prestaties van uw systemen en
een versoepeling van uw bedrijfsvoering.
U kunt bij Atos Project Services terecht voor
maatwerkadvies en -projecten op het gebied
van:
implementatie van Microsoft-producten als
Windows, Office, Exchange, Lync, Office365;
multifunctional printing;
IP-telefonie en unified messaging.

Securityprojecten
De kranten staan vol met berichten over
cyberaanvallen. Een kwetsbare IT-omgeving
nodigt hackers uit om de gegevens van uw
klanten in te zien. Naast nadelige gevolgen voor
uw klanten en dienstverlening levert een securityprobleem in het ergste geval imagoschade
en verlies van klanten op. Wij helpen u om uw
verdediging te versterken.
Atos Project Services levert onder meer:
kwetsbaarhedenscans;
identity & access management;
penetratietesten en ethical hacking;
beveiligingsassessments;
Cloud- en Bring Your Own Device-beveiliging;
netwerkbeveiliging (firewalls, intrusion detection & prevention, anti-DDoS maatregelen)
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Voordelen
Atos Project Services biedt u:
kostenbesparingen door inzet van de nieuwste technieken;
de ervaring van een lokaal slagvaardig team
én de kennis van een wereldwijde ICT dienstverlener die onder meer de IC- infrastructuur
en security voor de Olympische Spelen levert;
samenwerking met uw huidige leveranciers
om uw IT-omgeving te optimaliseren en
desgewenst één aanspreekpunt voor alle
leveranciers in een project.
U voert een IT-verandering eenmalig door, voor
ons is het dagelijks werk. Wilt u zeker zijn van
een infrastructuurproject dat soepel verloopt,
maak dan een afspraak voor een assessment
of quick scan. De professionals van Atos Project
Services staan voor u klaar.
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