Bedrijfsreportage

Beerepoot Automatisering stapt
in cloud computing
Beerepoot Automatisering timmert
hard aan de weg. De West-Friese ITspecialist introduceert BPA Cloud service. Met BPA Cloud Service hoeven
alle gegevens, bestanden en benodigde software niet meer opgeslagen
te worden op een computer, maar op
systemen die de informatie elk gewenst moment en op elke plek weer
tevoorschijn kunnen toveren.

B

eerepoot Automatisering is dé
netwerkspecialist voor het MKB in
Noord-Holland. U kunt bij Beerepoot
Automatisering terecht voor het gehele automatiseringstraject: inventarisatie (netwerkscan),
advies, implementatie (hard- en software),
uitlevering en beheer van uw bedrijfsnetwerk.
Sinds kort houdt het bedrijf zich ook bezig met
cloud computing. Daarmee tilt het bedrijf zijn
dienstverlening naar een nog hoger niveau.

Wolk van computers

De cloud staat voor het internet, dat met
alle computers die aangesloten zijn op deze
cloud een ‘wolk van computers’ vormt. De
computerprogramma’s werken hierdoor niet op
de computer van de gebruiker, maar op (een of
meerdere) systemen in de cloud. In plaats van
een netwerk van kabels aan een server, heeft de
cloud geen vastomlijnd netwerk.
Directeur Alex Middelburg: ‘’Voordeel van cloud
computing voor ondernemers is dat de software en de opslag van gegevens niet meer op
de computer plaats vinden, maar op de server.
Dit bespaart kosten en is beter voor het milieu.
Verder neemt de gebruiker alleen een dienst af
voor dat deel waar daadwerkelijk gebruik van
wordt gemaakt en hoef je bij cloud computing
niet iedere keer softwareprogramma’s te
updaten. Het hele systeem is overal ter wereld
bereikbaar, het enige dat men hoeft te doen is
inloggen.’’

met ons eigen datacenter, kunnen ondernemers de ICT-omgeving verlengen tot een
dynamische, schaalbare cloud omgeving.’’
Middelburg geeft aan dat in tegenstelling tot
veel andere aanbieders van cloud computing,
er geen verborgen kosten zitten in onze oplossing. Beerepoot Automatisering biedt een compleet pakket aan per gebruiker. ’’Bijna alles wat
bij ons als standaard wordt beschouwd, wordt
bij andere aanbieders als optioneel tegen een
meerprijs aangeboden. Wij zorgen dat klanten,
net als met onze serviceovereenkomsten, niet
voor verassingen komen te staan.’’

dewerkers op verschillende locaties, waarbij de
hoofdlocatie geen faciliteiten biedt voor het
opbouwen van een eigen omgeving die aansluit op de wensen’’, aldus Middelburg. ‘’Onze
accountmanagers kunnen inzichtelijk maken of
een cloud oplossing daadwerkelijk voordelen
biedt voor een ondernemer. Voor meer informatie kan contact op worden genomen.’’
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Oplossing

Ondanks de voordelen van een cloud
omgeving, heeft Beerepoot Automatisering
ook oog voor de nadelen van een dergelijke
dienstverlening. Middelburg geeft aan dat
een cloud oplossing niet per definitie kosten
bespaart voor iedere onderneming. ‘’Of een
cloud oplossing daadwerkelijk kosten bespaart,
moet specifiek bekeken worden.’’
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Beerepoot Automatisering positioneert zijn
cloudoplossing daarom niet als voordelig
alternatief, maar als oplossing. Een
oplossing voor specifieke casussen.
‘’Hierbij moet gedacht worden
aan bedrijven die niet in staat
zijn een eigen serverpark
te huisvesten of
aan bedrijven
met me-

BPA Cloud Service

Beerepoot Automatisering introduceert met
BPA Cloud Service een eigen cloud oplossing.
‘’Alles wordt ondergebracht in ons eigen professionele datacentrum, waar alle voorzieningen
reeds zijn getroffen en het beheer volledig
wordt geregeld,’’ aldus Middelburg. ‘’Door het
lokale netwerk van ondernemers te verbinden
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