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Overzicht in uw IT-omgeving
voor nu en later

THE BEST OF ICT
WITH A HUMAN TOUCH
Een gemiddelde IT-infrastructuur is steeds onoverzichtelijker. Hoge kosten, administratieve rompslomp
en mogelijke beveiligingsrisico’s dragen daar aan
bij. De organisatorische behoefte aan capaciteit en
innovatieve mogelijkheden groeit. Bovendien worden
op nieuwe apparaten diverse updates geïnstalleerd,
wordt andere apparatuur vervangen en gaan apparaten weg. Met Axians Lifecycle Management bieden
wij inzicht in uw omgeving, een administratief overzicht en advies voor de lange termijn.

voor de IT-omgeving in zijn geheel en voor uw business op de lange termijn.
En dan hebben we het nog niet eens over de grote investering die ineens op
uw bordje komt, die u moet afwegen tegenover security-risico’s. Meestal is
niet vervangen geen optie.

LIFECYCLE MANGEMENT
Met de juiste hulp op het gebied van IT-lifecycles heeft u meer inzicht in
uw IT. Onze lifecycle-diensten helpen bij het beantwoorden van vragen als:
-

Welke IT-onderdelen zijn aan vervanging toe, verdwijnen
of worden uitgebreid?

U zult het herkennen: uw organisatie heeft apparatuur die op verschillende

-

momenten is aangeschaft, met een eigen levensduurverwachting en die na

Met welke investeringen moet ik de komende jaren
rekening houden?

een aantal jaar end-of-support gaat. Niet gek dat u er pas laat achter komt

-

Gebruiken we alle apparatuur nog of betaal ik te veel?

dat vervanging van een systeem noodzakelijk is, of dat een supportcontract

-

Komen de supportcontracten overeen met mijn huidige behoeften?

verlengd moet worden. Het resultaat hiervan is dat u beslissingen ad hoc

-

Voldoet mijn IT aan alle security-eisen en richtlijnen?

neemt. Soms is er te weinig tijd om te toetsen wat een beslissing betekent

AXIANS.NL - info.nl@axians.com

INFRASTRUCTUUR
ONDER DE LOEP
Axians voert met ‘Axians Lifecycle Management’
een scan uit op uw huidige Cisco-omgeving, om
op basis daarvan een inventarisatie te bieden van
uw huidige apparatuur – inclusief Service Level
Agreements en end-of-supportdatum – én de
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softwareversies die op die apparatuur draaien. Zo
krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de huidige

naar één eindcontractdatum. Met als voordeel

stand van zaken, waarna we u kunnen adviseren

dat u precies weet wanneer u de SLA’s kunt be-

over te nemen vervolgstappen voor de lange ter-

oordelen om uw volgende plan op te baseren.

mijn. Want vaak zijn een duidelijkere budgettering en mogelijke kostenbesparing te realiseren.
Inzicht, vooral het inzicht in softwareversies,
zorgt voor een veiligere IT-omgeving. Sommige
bedrijven blijken wel veel dezelfde apparaten
te gebruiken, maar hebben hierop verschillen-

'Vooral bij grote organisaties is
de administratie van supportcontracten een drama.
Met meer overzicht en één
einddatum, is dit te verbeteren.'

de softwareversies draaien, terwijl een bepaalde
versie wellicht grote beveiligingsrisico’s met zich
meebrengt. Deze kwetsbaarheden kunnen direct

Klantgericht: Axians denkt mee met uw uitdagingen, eisen en wensen op het gebied
van IT en kiest de vervolgstappen die bij uw

Vincent van Gentevoort
Senior Account Manager Axians

onder handen genomen worden.

MINDER ADMINISTRATIEVE
ROMPSLOMP

DE VOORDELEN VAN AXIANS:

organisatie passen.
Cisco Gold Certified Partner: we denken niet
in een bepaald segment of in een bepaalde

AXIANS LIFECYCLE
MANAGEMENT IN HET KORT:

Bovendien helpt Axians op administratief vlak.

oplossing, maar hebben als Gold Certified
Partner van Cisco kennis van het gehele
Cisco-portfolio.
System integrator: ons portfolio is breder dan

Door inzicht in de verschillende supportcontrac-

bewuster besluiten nemen over de support;

Cisco en we kunnen helpen bij het integre-

ten en SLA’s op uw apparatuur, kunnen we met

investeringen eerder zien aankomen /

ren en koppelen van een verscheidenheid aan

u meedenken of het belang gelijk is gebleven of

voorspelbare kosten;

netwerken, applicaties, systemen en oplos-

dat bepaalde SLA’s een upgrade of downgrade

beter budgetteren;

singen.

nodig hebben. Is het onoverzichtelijk, vanwege

administratie-efficiëntie;

Veel ervaring: we hebben veel ervaring met

verschillende contractdata en contractsvormen?

laagdrempelig: eenmalig, periodiek

diverse IT-oplossingen en kunnen een scan

Axians verzamelt de SLA’s en trekt alles gelijk

of permanent.

op de juiste manier uitvoeren, waarna we over
uw gehele IT-infrastructuur en alle geïntegreerde oplossingen op technisch én strategisch niveau kunnen meedenken.
Wilt u inzicht in uw IT-infrastructuur en
gefundeerde beslissingen maken voor
de toekomst? Neem contact met ons
op voor meer informatie over Axians
Lifecycle Management voor overzicht
en efficiëntie.

info.nl@axians.com
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