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Beerepoot Automatisering:

Achter de wolken schijnt de zon
‘The cloud’ zou de titel kunnen zijn van een spannende ﬁlm. Het is echter de aanduiding voor
een verbinding tussen afzonderlijke computers die samen een wolk vormen. Het principe wordt
vandaag de dag breed toegepast. Maar je moet die cloud wel ‘in de klauwen houden’, adviseert
Beerepoot Automatisering.

B

eerepoot Automatisering is
thuis in de automatisering
van het MKB in West-Friesland en de kop van Noord-Holland.
Het bedrijfsleven kan er terecht
voor alle facetten van de moderne
informatietechnologie. Daarnaast biedt
Beerepoot Automatisering wat extra’s: een
ICT-oplossing gebaseerd op het principe
van de cloud, maar zonder de nadelen. Het is
compleet, betrouwbaar, betaalbaar en flexibel.
Automatisering op z’n best, dus.
Cloud goed voor de ICT-er

Algemeen directeur Alex Middelburg

“De voordelen van cloud computing houden
vaak op bij de voordeur van uw bedrijf”, aldus
algemeen directeur Alex Middelburg. “Het
principe heeft vele pluspunten, zoals flinke efficiency, maximale beschikbaarheid, minimale
beheersinspanning en veel mobiliteit. Vooral
de kosten van de servers en de software zullen
dalen. Die zijn bij een cloud-opstelling immers
gebaseerd op het werkelijke gebruik. Ook
een eigen beheerafdeling is vaak niet nodig
en zogenaamde domme terminals volstaan.
En het grootste voordeel is dat je vanaf elke
locatie via het internet kunt inloggen. Maar
er hangt wel een prijskaartje aan. Als regel
worden er meerjarige contracten afgesloten.
Dat bindt partijen voor langere tijd, wat vaak
voordelig is voor de leverancier. In de kleine
lettertjes staat keurig genoteerd wat onder de
ondersteuning valt. Verbindingsproblemen
en storingen vallen daar meestal niet onder.
Die wil je wel zo snel mogelijk opgelost
hebben. De rekening zet je vervolgens met
beide benen op de grond. Ook verlies van
gegevens door een crash kan verregaande
gevolgen hebben. Die risico’s loop je
omdat alle data is opgeslagen in
gemeenschappelijke centra. Wij
bieden een oplossing, gebaseerd
op de cloud-uitgangspunten,
maar met enkele bijzondere
voordelen. Wel de lusten,
niet de lasten. Dat zal
menig ondernemer
aanspreken.”

Veiligheid en zekerheid

“Ons uitgangspunt is het gezegde ‘meten =
weten’. Daarom monitoren wij de ICT-omgeving
van onze klanten veelvuldig en zorgvuldig. Bij
traditionele cloud-diensten ben je sterk afhankelijk van de internetprovider. Is die uit de lucht,
dan heb jij een probleem. Ook het gebruik
van software kan gevolgen hebben voor je
bedrijfsvoering. Werk je met legale en de meest
recente versie? Zijn de oudere versies correct
verwijderd? Dat weet je eigenlijk niet. Ook de
toegang met een password kan een zwakke
schakel zijn. Wat te doen als een medewerker
plotseling het bedrijf verlaat? Die mag vanaf
dat moment geen toegang meer hebben tot de
bedrijfsgegevens. Ons systeem voorziet daarin.
De data staat veilig opgeslagen, de status wordt
keurig bijgehouden. Wij checken niet alleen de
werking en de beschikbaarheid, maar waken
ook over de updates, toegangsbeveiliging en
de patenten. Bovendien betaal je bij ons wat
je afneemt. Wij bieden jaarcontracten aan die
maandelijks kunnen worden aangepast. Nieuwe
medewerkers krijgen een licentie en toegang
tot het systeem. Maar als die na drie maanden
plotseling vertrekken, kan de overeenkomst per
maand worden bijgesteld. Ook uitbreiden is per
maand mogelijk: inzet van tijdelijk personeel
levert dan geen maandenlange kosten op. In
een gedegen vooronderzoek wordt uw situatie
nauwkeurig in kaart gebracht op basis van een
uitgebreid stappenplan. Op basis daarvan volgt
een concreet voorstel. Onze accountmanagers
lichten alle mogelijke opties toe. Mocht cloud
computing niet de gewenste oplossing zijn, dan
komen we daar eerlijk voor uit.”
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