WEB- & WORKSPACES

Managed hosting
voor webspaces en
workspaces

Je organisatie klaar
voor de uitdaging van morgen
True verzorgt missiekritische hosting voor bedrijven die succesvoller willen ondernemen
binnen e-commerce, media, events, (web) applicatieontwikkeling, enterprises, productie,
(groot) handel & retail, finance, zakelijke dienstverlening en zorg.

Bel voor meer informatie
020 305 97 50 of ga naar true.nl

Managed webspaces

Managed workspaces

True stelt bedrijven die afhankelijk zijn van hun online activiteiten

De snelheid waarmee organisaties anticiperen op veranderingen,

in staat concurrentievoordeel te behalen. Hoe? Door technolo-

wordt in steeds grotere mate bepaald door IT. Daarnaast is er

gisch advies te geven dat aansluit op jouw business en door je

een groeiende behoefte naar flexibiliteit vanuit medewerkers.

hostingomgeving constant te optimaliseren en 24/7 te beheren.

Wij helpen IT managers regie te hebben en te houden op hun

Hiermee zorgen onze specialisten dat jij je kan focussen op je core-

IT-omgeving. Dit doen wij door de sleutelfactoren users, data,

business. Profiteer van onze doorontwikkelde systemen, kennis en

applicaties, devices, connectivity en cloud optimaal op elkaar af

kunde om jouw webprojecten naar het volgende niveau te tillen.

te stemmen.

Snelheid = conversie
Hogere positie in google
Het verbeteren van de customer experience
Meer online omzet

Slimme integratie
Met onze slimme regie-oplossingen zijn organisaties in staat om alle IT-resources optimaal met
elkaar te integreren, waardoor wijzigingen eenvoudiger en sneller doorgevoerd kunnen worden.

Optimale configuratie
True selecteert, configureert en optimaliseert samen
met jou de meest geschikte software en middleware voor jouw applicatie(s). True neemt daarna
de volledige verantwoordelijkheid voor installatie,
configuratie en het doorlopend optimaliseren van de
technologiestack.

Altijd toegang tot de juiste applicaties & Data

Website Performance Benchmark*

Optimalisatie = efficienter werken
Vergroot de wendbaarheid van de onderneming
Kostenbeheersing met pay-per-user model
Digitale transformatie van de werkomgeving
Combineer private, public en hybrid cloud in een
veilige en gepresonaliseerde werkomgeving.

Azure

2.4sec

Google Cloud

2.9sec

Rackspace
True

2.7sec
1.0sec

Houdt grip op gebruikers, apparaten die zij gebruiken
en de data zij genereren. Met userprovisioning is
een werkplek binnen enkele klikken uitgerold en
met ID & accesmanagement weet je wie, wanneer
en met welk device is ingelogd.

De gemeten snelheid is op basis van de gemiddelde laadtijd bij 5 testruns, waarbij in
iedere testrun 5 URL’s 100.000 keer getest zijn. De tijd van moment verzoek tot volledig
laden content is gebruikt in de resultaatverwerking

*

Voordelen Nederlandse cloud service provider
Dienstverlening conform Nederlandse wet en regelgeving. Data blijft veilig binnen de Nederlandse
landgrenzen. Geholpen worden door Nederlandstalige servicedesk.

Security
Met managed hosting van True weet je dat de infrastructuur van het hostingplatform optimaal is beveiligd en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

Private, Hybrid & Public cloud

Service level agreements
Continuïteit gewaarborgd 24/7
Proactief management
Juiste certificeringen
Ontzorging door beheer

Voor iedere uitdaging de juiste oplossing: True bouwt
en beheert flexibele oplossingen in private, hybrid
en public cloud.

True is ISO27001, NEN 7510, ISO9001, ISO14001, ISO20000 en ISAE 3402 gecertificeerd.

Postadres
Postbus 51050
1007 EB Amsterdam

Bezoekadres
Keienbergweg 100
1101GH Amsterdam

E-mail
Algemeen: informatie@true.nl
Support: support@true.nl

Telefoon
31 (0)20 305 97 50
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