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ONZE BUILDING BLOCKS MAKEN IEDERE
HOSTINGOPLOSSING UNIEK
Cyso helpt bedrijven bij het beantwoorden van een breed scala aan IT

@cyso

vraagstukken en uitdagingen. Wij bieden ondersteuning en begeleiding en zetten

cysomanagedhosting

de technische hulpmiddelen in die het beste aansluiten bij de kenmerken van uw

cyso

uitdagingen en problemen. Waar u ook mee zit, wij kunnen u ongetwijfeld een
oplossing bieden.
Bij het samenstellen van de beste technische oplossing voor uw vraagstukken
putten wij uit een groot aantal bouwstenen om dit te realiseren. Onze building
blocks verdelen wij onder in een aantal categorieën die tezamen alle onderwerpen
bevatten die mogelijkerwijs nodig zijn. Een managed hostingoplossing bij
Cyso is daarom nooit een standaardpakket, maar een uniek, speciaal voor u
samengesteld product.
Onze building blocks bestrijken componenten van netwerkinfrastructuur tot
resources voor uw systemen en software die uw applicaties en beheer van het
platform ondersteunen. Op de achterzijde van deze ﬂyer vindt u een overzicht
van de verschillende categorieën.

KWALITEIT. BETROUWBAAR. BETROKKEN.

U RICHT ZICH OP UW BUSINESS, WIJ ZORGEN VOOR DE OPTIMALE WERKING VAN UW TECHNIEK.
COMPUTE

CONFIGURATION MANAGEMENT

De motor achter al uw systemen en applicaties.

De middleware van uw platformen, de lijm die

Wij leveren de resources voor uw private, public

alle componenten met elkaar verbindt en laat

en hybrid cloud en verzorgen de infrastructuur en

communiceren, is een steeds belangrijker schakel.

orchestration voor uw containers.

Cyso zorgt voor technische communicatie onderling.

APPLICATION STACKS

ASSET MANAGEMENT

Wij zorgen voor installatie, conﬁguratie en beheer

Een helder overzicht van de domeinen, certiﬁcaten,

voor alle software die gebruikt wordt om uw diensten

software en licenties die uw dienstverlening mogelijk

op

maken; daar hoeft u zich bij Cyso geen zorgen meer

te

bouwen.

Databases,

applicatieservers,

development frameworks en meer.

over te maken.

BIG DATA

SECURITY

De hoeveelheid data die gebruikt en geproduceerd

Cyso levert een breed scala aan toepassingen en

wordt door applicaties en systemen wordt almaar

diensten die de veiligheid van uw data verhogen door

groter. Cyso zorgt voor een goede architectuur,

bescherming tegen criminelen en gecontroleerde

schaalbaarheid, distributie en analyse ervan.

toegang.

CONTENT DELIVERY

DISASTER RECOVERY

Wij bieden toepassingen om uw applicaties en

Wij controleren permanent op de correcte werking van

gegevens met de hoogst mogelijke snelheid en

uw diensten en grijpen direct in als het mis dreigt te

performance te kunnen verzorgen voor uw klanten.

gaan. We verzorgen veilige en betrouwbare back-ups
en zorgen dat deze beschikbaar zijn als dat nodig is.

STORAGE

NETWORK EN CONNECTIVITY

Wat voor type data u ook wilt opslaan, op wat voor
soort medium en voor welke termijn dan ook, Cyso

Wat voor type data u ook wilt opslaan, op wat voor soort

biedt een passende oplossing om uw gegevens te

medium en voor welke termijn dan ook, Cyso biedt een

bewaren.

passende oplossing om uw gegevens te bewaren.

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK
Uiteraard levert Cyso als Managed Service Provider meer dan alleen technische building blocks bij het ontwerpen,
implementeren en beheren van bedrijfskritische hosting toepassingen.

BEPALEN VAN SAMENWERKING

SAMENSTELLEN BOUWSTENEN

BEHEREN VAN DE OPLOSSING

We bepalen gezamenlijk de juiste aanpak

Wij stellen uw oplossing samen uit

Wij maken ontwerp en planning, voeren

voor uw vraagstukken en maken keuzes

de beste technische componenten. U

de implementatie uit, nemen uw

over de verantwoordelijkheden en de

proﬁteert van de meest veilige, snelle en

systemen in beheer, dragen kennis over

wijze van samenwerking.

betrouwbare techniek voor uw diensten

en voeren doorlopend verbeteringen en

en applicaties.

optimalisaties door.
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