SECURITY
WAT HOUDT HET IN?

We slaan steeds meer belangrijke informatie en vertrouwelijke gegevens in
netwerkomgevingen op. Tegelijkertijd zijn er meer dreigingen dan ooit. DDoSaanvallen die op de loer liggen, hackers die uw netwerk willen platleggen,
afzenders van phishingmails die belangrijke details van u willen ontfutselen:
het internet kan een gevaarlijke plek zijn.
U kunt maar beter adequate maatregelen nemen tegen zulke dreigingen.
Een datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens is wel zo’n
beetje het laatste dat u wilt. Er is echter geen ontkomen aan: de wet- en
regelgeving dwingt organisaties om security, ook online, te integreren in hun
beleid. En op dat moment is de expertise van de Oaktree Group meer dan
welkom.

ONZE BELOFTE

De maatregelen om cybercriminaliteit tegen te gaan, worden steeds slimmer.
Helaas geldt dat ook voor de listen van cybercriminelen. Het voortdurend
updaten van kennis en technieken is essentieel. Dat maakt het zo belangrijk
dat u de experts van de Oaktree Group over uw IT-netwerk laat waken.
Security zit in de genen van de Oaktree Group. Wij verzorgen alle
beveiligings-maatregelen om al uw informatie veilig te stellen en houden,
zodat uw gegevens te allen tijde beschikbaar zijn én exclusief, integer en
uiterst veilig verwerkt worden. Bij elke oplossing hebben we de veiligheid
van uw gegevens in ons achterhoofd. Met een partner als de Oaktree Group
onderneemt en slaapt u dan ook een stuk geruster.

UW WINST

Als u kiest voor de Oaktree Group, dan is er voor cybercriminelen bij u niets
te halen. Onze specialisten zorgen voor een betrouwbare, snelle en veilige
infrastructuur. Toegang op afstand die extreem slim en goed beveiligd is,
en naadloze integratie met de al bestaande systemen. Vertrouw uw online
veiligheid maar aan ons toe. Dan kunt u zich concentreren op zaken die
minstens zo leuk zijn.

WE ARE THE CLOUD!

+31 (0)88 7 999 890
info@oaktreegroup.nl
www.oaktreegroup.nl

OVER DE OAKTREE GROUP

De Oaktree Group bestaat uit een groep complementaire ICT-bedrijven,
verspreid over Nederland. Vanuit onze eigen datacenters leveren wij
infrastructuur, op cloud gebaseerde ICT- en Unified Communicationsoplossingen, precies op maat gemaakt voor uw organisatie. Wij werken
vooral voor middelgrote organisaties, maar we sluiten natuurlijk niemand uit.
Zo flexibel zijn we ook wel weer.
Over flexibiliteit gesproken: die faciliteren we ook. Ons doel is ervoor te
zorgen dat uw organisatie optimaal kan communiceren en (net)werken.
Zorgen dat de mensen binnen uw onderneming op ieder moment toegang
hebben tot de data en applicaties die zij nodig hebben. Ongeacht de locatie
waar ze op dat moment zijn en de tijd die de klok aangeeft.

ONZE MANAGED SERVICES

Onze diensten zijn veelal gebaseerd op managed services. De grootste
voordelen daarvan voor u als klant van de Oaktree Group: geen investeringen,
geen onaangename financiële verrassingen, de zekerheid van perfecte,
24/7 service en de garantie van hard- en software die altijd up-to-date en
uitmuntend beveiligd is. En als uw organisatie daar behoefte aan heeft,
fungeren wij zelfs als ICT-manager en leveren we consultancy. U vraagt, wij
draaien. En we denken mee, zelfs als u het niet vraagt.
U kunt onze managed services het beste zien als een ICT-abonnement. Voor
een vast en scherp maandbedrag biedt de Oaktree Group u de zekerheid en
het comfort van het beste dat ICT te bieden heeft. Laat ons al uw ICT-zaken
maar beheren en regelen. Dan kunt u zich richten op de zaken waar u in
uitblinkt. Dat onderneemt een stuk prettiger.
Onze Managed Services:
• 24/7 Support
• Moves & Changes
• Projectmanagement
• Software
• Hardware
• Maintenance
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Monitoring
Testing
Consultancy
Deployment
Development
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