Managed
Networking
Behoefte voor het dagelijks beheer van uw
netwerk omgeving?
Netwerkconnectiviteit is in de huidige online tijd een van de belangrijkste levensader
van organisaties. Bij het niet of onvoldoende presteren van het netwerk kan een
organisatie letterlijk stil komen te liggen. Gevirtualiseerde omgevingen vereisen
tevens een uiterst flexibel netwerk en cloud computing maakt aanpassingen van
conventionele netwerk architecturen noodzakelijk. Daarnaast neemt, mede door de
introductie van slimme technologie, de complexiteit van het netwerkbeheer toe.
Het dagelijkse beheer vraagt om specialistische kennis, parate kennis en actuele
ervaring.

Managed Networking

Connectiviteit en lokale netwerken in het bijzonder spelen een cruciale rol bij het
waarborgen van de stabiliteit en de prestaties van de applicaties binnen u klanten
organisatie. Echter, het beheer van een netwerk is duur en tijdrovend. Aangezien
netwerken steeds complexer worden, is het voor organisaties een logische over
weging dit beheer uit te gaan besteden aan een specialist die end-to-end netwerk
management kan leveren - inclusief bijbehorende service levels.

Naast het beheren is het advies en ver
nieuwing een grote uitdaging. Traditionele
architecturen bestaande uit zogenaamde
access-, en core layers voldoen bovendien
vaak niet meer aan de eisen die gesteld
worden aan hedendaagse datacentra. Legacy
infrastructuur bestaat vaak uit een grote
diversiteit aan componenten en dat veroor
zaakt hoge onderhoudskosten. Elk netwerk
component moet afzonderlijk worden beheerd,
hetgeen kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig
is. Standaardisatie in design en beheer biedt
hierbij uitkomst. Kennis die meestal niet aan
wezig is binnen de beheerteams van organi
saties.
Met de Managed LAN, Firewall en/of WiFi
dienstverlening monitoren en voeren wij het
dagelijkse beheer op uw netwerk omgeving
uit. Middels high-end netwerk monitoring soft
ware zorgen onze gespecialiseerde netwerk
beheerders en consultants ervoor dat beschik
baarheid, utilisatie, bandbreedte en verkeer
voldoen aan de afgesproken eisen. Wij zorgen
ervoor dat configuraties automatisch worden
geback-upt, waarbij een historie wordt bijge
houden. Maandelijks ontvangt u en/of uw klant
een rapportage, waarin de beschikbaarheid
per maand wordt weergegeven, alsmede een
overzicht van incidenten en changes die zich
hebben voorgedaan.

Managed WiFi

WiFi moet er vandaag de dag altijd en overal
zijn, van de parkeerplaats tot de kantine en
van de vergaderkamers tot het magazijn. WiFi
wordt voor steeds meer toepassingen ge
bruikt, denk bijvoorbeeld aan Voice over WiFi.
Dat betekent dat het aan steeds meer eisen
moet voldoen.
Wil je zeker weten dat het draadloos netwerk
bij uw klanten voldoende bandbreedte biedt
en het altijd en overal doet? Dat de medewer
kers van uw klant binnen het bedrijf overal
kunnen werken? Besteed het beheer uit en
kies voor Managed WiFi van Ingram Micro.
Wij maken op basis van een zorgvuldige
inventarisatie (site survey) een plan voor de
wireless architectuur. Hierbij wordt rekening
gehouden met de eisen, wensen en rand
voorwaarden van uw klant. Security is een
belangrijke component en die altijd wordt
meegenomen in onze oplossing.

Managed Firewall

Een reguliere firewall biedt vaak onvoldoende
bescherming tegen geavanceerde aanvallen
van hackers. Zeker nu zij steeds meer geld
kunnen verdienen met het doorverkopen van
bepaalde informatie worden hun technieken
en tactieken steeds verfijnder. Ze hebben een
kleiner gaatje nodig om binnen te komen en

als ze eenmaal binnen zijn, opereren ze zo
onopvallend dat je vaak niet in de gaten hebt
dat er is ingebroken op je netwerk. De
Managed Firewall dienstverlening van Ingram
Micro biedt een complete, geïntegreerde
next-gen oplossing voor de beveiliging van
de IT-omgeving van uw klant, waarbij u, en
uw klant zelf geen omkijken meer hebt naar
onderhoud en beheer. Wij brengen de
beveiliging van je netwerk op hoog niveau
en minimaliseren zo de kans dat er wordt
ingebroken.

dien het fundament waar de gehele ICTomgeving op draait. Valt het netwerk uit,
dan functioneert geen enkel systeem meer.
De Managed Networking dienst van Ingram
Micro heeft een groot team van netwerk
specialisten die u en uw klant kunnen advise
ren en ontzorgen. We monitoren de netwerken
van uw klanten 24×7 op proactieve wijze. We
grijpen al in bij een kleine onregelmatigheid
wat je de zekerheid geeft van een stabiel en
veilig netwerk.

Managed LAN

Meer weten over onze
Managed Networking?
Neem contact met ons op via
flexibleservices_nl@ingrammicro.com
of met uw accountmanager.

Netwerken zijn in korte tijd erg complex
geworden. Dat vraagt veel kennis, die voort
durend up-do-date moet worden gehouden.
Die kennis is schaars. Het netwerk is boven

