Systemat
as a Service

P Hoe kunt u altijd over een performante, vlot lopende IT-structuur beschikken?
P Hoe kunt u al die technologische evoluties volgen zonder zich erdoor te laten overstelpen?
P Hoe kunt u de technologie bijbenen zonder uw budget te overschrijden?
Het antwoord is heel simpel. Geef alle zorgen met betrekking tot het beheer van uw IT-infrastructuur uit handen, terwijl
u wel van alle voordelen ervan blijft genieten.
De specialisten van Systemat, die de laatste technologische vernieuwingen bijhouden, werken ASP-oplossingen uit rondom
de belangrijkste door MICROSOFT, CITRIX,VMWARE en CISCO verstrekte componenten. SYSTEMAT staat voor u klaar
en kan u een gestructureerde infrastructuur op maat van uw behoeften en op basis van erkende modules leveren.

Wat zijn uw doelstellingen?
Welke antwoorden hebben wij
voor u?
Wenst u naar een IT-model te evolueren die uw
informaticazorgen wegneemt, zodat u zich beter
kunt concentreren op uw eigen vak ?
SYSTEMAT heeft twee verschillende dienstencontracten voor u:

f Het tweede contract (Global-IT) betreft het
beheren en onderhouden van de serversystemen en apparatuur van de klant alsmede het
ondersteunen van de gebruikers. U kunt bij
Systemat vertrouwen op een deskundig en
veelzijdig team en een gesprekspartner die,
na een voorafgaande audit, tot in detail met uw
infrastructuur bekend zal zijn.

f Het eerste contract (ASP) heeft betrekking
op het hosten van alle applicaties die voor uw
activiteit nodig zijn. U hoeft alleen maar over
een browser en een internetverbinding te
beschikken. Dat is alles ! De infrastructuur
wordt in ons « datacenter » geïnstalleerd en
door specialisten beheerd volgens methodes
die normaliter te duur en te complex zouden
zijn voor een KMO.
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Beschrijving en voordelen
van ASP bij Systemat
Onder de naam ASP (Application Services Provider) biedt SYSTEMAT een reeks diensten aan die
meerdere concepten bundelen:
f ASP = Application Services Provider
(secured messaging, hosting emails, hosting
domain name, hosting website, enz.)
f IaaS = Infrastructure as a Service (hosting
virtual server, hosting physical server, enz.)
f DaaS = Desktop as a Service (hosting virtual
desktop, hosting physical blade PC, enz.)
f SaaS = Software (application) as a Service
f PaaS = Platform as a Service

De technische voordelen van
ASP en de toegevoegde waarde
van Systemat
Ñ Geavanceerde technieken binnen bereik
Ñ Volledige uitbesteding van onderhoud
en back-ups
Ñ Verhoogde veiligheid en gegarandeerde
continuïteit van de diensten
Ñ Gegarandeerde toegang voor mobiele
en vaste gebruikers
Ñ Een solide, betrouwbare, redundante
en beveiligde infrastructuur
Ñ Resources op maat: server, applicaties
Ñ Een veelzijdig technisch team van specialisten
Ñ Een gepersonaliseerde oplossing op basis van
standaardmodules
Ñ Kant-en-klare diensten die snel voorhanden
zijn (tests & demo’s)
Ñ Grote mate van flexibiliteit bij bestudering
van elk voorgelegd geval
Ñ Eén enkele gesprekspartner voor het lokale
IT-systeem en de uitbestede diensten
Ñ Een partner bij u in de buurt (Charleroi, Luik,
Antwerpen, Brussel en Luxemburg)
Ñ Bijstand na implementatie (Global-IT)

De financiële voordelen van
ASP en de toegevoegde waarde
van Systemat
Ñ Contracten op maat die insourcing,
outsourcing & ASP-diensten combineren
Ñ Kosten die kunnen worden opgenomen in
Global-IT- of Syremat-financieringen
Ñ Kant-en-klare oplossingen die snel en
goedkoop kunnen worden ontplooid
Ñ Kosten met betrekking tot de gebruikte
diensten die naargelang de behoeften
evolueren
Ñ Geen investeringskosten, enkel onkosten
in verhouding tot het gebruik
Ñ Minder uitgaven voor infrastructuur en
onderhoud
Ñ Investeringen vervangen door lasten
onderverdeeld in beroepskosten
Ñ Optimalisering van het interne IT-personeel
dat eenvoudige taken uit handen geeft zodat
het zich op de complexere taken kan richten
(vakspecifiek)

Green IT
Ñ De virtualisatie van servers en mutualisatie
van apparatuur brengen belangrijke schaalvoordelen met zich mee wat betreft het
stroomverbruik voor het voeden van de
servers en de klimaatregeling ervan.

Waar moet u voor betalen?
Ñ ASP-hosting (jaarlijkse kost)
Ñ Een SPLA-licentie (jaarlijkse kost)
Ñ Installatie en migratie (vaste opstartkost)
Ñ Een Global-IT-onderhoudscontract
(optionele jaarlijkse kost)

Contact
Systemat Belgium sa/nv
Chaussée de Louvain 431E – B-1380 Lasne
T +32 2 352 83 11 – F +32 2 352 83 00
Systemat Belgium sa/nv – Antwerpen
Spoorweglaan 25-31 – B-2610 Wilrijk
T +32 3 820 56 11 – F +32 3 820 56 00
www.systemat.com – info@systemat.com
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