Infrastructuur scan
Welke kwaliteitseisen stelt u aan uw infrastructuur?
Heeft u de volgende vragen ?








Voldoet mijn infrastructuur aan de behoefte van de
gebruikers?
Is onze infrastructuur schaalbaar ten opzichte van
de bedrijfsdoelstellingen?
Is het mogelijk om de Total Cost of Ownership
(TCO) te reduceren?
Is het mogelijk om de beschikbaarheid en de
performance te verbeteren?
Staat onze data nog veilig opgeslagen?
Is mijn huidige omgeving klaar voor de cloud?
Kan ik de komende jaren mijn huidige
infrastructuur handhaven?

Uw omgeving in beeld
De infrastructuur scan is een gedegen onderzoek naar
de kwaliteit van uw infrastructuur en bevat onder
andere de volgende aandachtsgebieden:
Strategie
De huidige en (on)verwachte organisatorische
ontwikkelingen omtrent de infrastructuur worden
besproken.

Analyse
Tijdens de analysefase wordt de huidige status van uw
ICT-omgeving vastgesteld met behulp van een onsite
„monitoring & analyse‟-opstelling.
Analyse vindt plaats op:
Architectuur
Storage management
Beveiligingsaspecten
Configuratiemanagement
Workload
Performance, beschikbaarheid en schaalbaarheid
Resultaat
Resultaten in de vorm van een complete rapportage over
de huidige stand van zaken, toekomstige mogelijkheden
en advies. Dit alles in overeenstemming met de door u
opgegeven wensen en eisen met betrekking tot uw
infrastructuur.
“Is uw infrastructuur klaar voor verbeteringen binnen
uw organisatie?”
Wij helpen u met het kiezen van
infrastructuuroplossingen om uw bedrijfsdoelstellingen
te ondersteunen in de komende periode. De
Infrastructuur Scan biedt een duidelijk onderzoek naar
de inrichting en mogelijkheden van uw huidige
infrastructuur en uw business requirements. De
resultaten van dit onderzoek richten zich op een
optimale infrastructuur van uw organisatie. Alleen op
deze manier kunt u de juiste keuzes maken als het gaat
om procedures, connectiviteit en beveiliging.

Infrastructuur scan

Jan-Willem,
Iedereen was er toch van overtuigd dat onze
infrastructuur in orde was!? Maar sinds deze
scan van ilionx weet ik wel beter! We moeten er
snel mee aan de slag.
Groet, Dirk
Bereik
Een vraag die u zichzelf kunt stellen is: “In hoeverre kan ik
mijn huidige infrastructuur overzien en in welke mate ben
ik in staat mijn infrastructuur aan te passen aan mijn
bedrijfsbehoeften?”.
Gemak
Hoe groot is de inspanning en de impact voor uw ITomgeving wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen? Kunt u
de gevolgen overzien bij het invoeren een toepassing of een
complexe oplossing? Door onze ervaren consultants heeft u
in een korte tijd een compleet helder overzicht van diverse
aspecten van uw infrastructuur. De door ons geboden
adviezen zijn helder geformuleerd en geven inzicht tot
verbeteringen binnen uw organisatie.

Zet nu de eerste stap voor het

Waarom ilionx?
ilionx is al jaren de specialist op ICT-gebied. Voor
diverse aansprekende klanten voert ilionx advies,
ontwikkeling, implementatie, beheer en innovatie op
diverse typen van infrastructuur. ilionx is als geen
ander in staat om op basis van aantoonbare ervaringen
u te ondersteunen om nog meer rendement en
productiviteit uit uw omgeving te halen. En daarnaast
uw omgeving te innoveren om toekomstige
oplossingen te kunnen ondersteunen.
Geïnteresseerd geworden?
Een uitgebreide gedachtewisseling is de beste manier
om te weten te komen wat wij voor u kunnen
betekenen. Neem eens vrijblijvend contact met ons op:
T: (030) 68 66 920
E: info@ilionx.com o.v.v. Infrastructuur Scan

maken van een scan, kijk op
onze website!
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