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DATACENTER 
SOLUTIONS

WAT HOUDT HET IN?
Het datacenter is het kloppend hart van uw op de cloud leunende organisatie. 
Een betrouwbaar, maximaal presterend datacenter is onontbeerlijk voor 
de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Het loont dan ook om te investeren 
in een betrouwbaar datacenter. Tegelijkertijd is een datacenter een flinke 
kostenpost, vanwege de investering, het noodzakelijke onderhoud en het 
hoge energieverbruik.

We onderscheiden drie verschillende cloud-soorten:
• Public cloud: hierbij maakt u volledig gebruik van een cloud provider. 

Servers, netwerk, opslag en storage zijn gevirtualiseerd en worden gedeeld 
met anderen.

• Private cloud: Hierbij maakt u gebruik van uw eigen virtuele infrastructuur, 
hetzij op locatie of bij uw cloud Provider. Deze deelt u niet met anderen en 
is volledig afgeschermd.

• Hybrid cloud: Hierbij maakt u gecombineerd gebruik van zowel private als 
public cloudoplossingen. 

Dankzij onze ruime ervaring met het ontwerpen, bouwen en beheren van 
datacenters is de Oaktree Group in staat bedrijfszekerheid te combineren 
met duurzame technologie en kostenbesparing: cloudoplossingen waarmee u 
écht in de wolken bent.

ONZE BELOFTE
Tegenwoordig is het niet meer nodig om te beschikken over een inpandig 
datacenter. Het is prima mogelijk om uw datacenter op een centrale locatie 
door ons te laten beheren, en via de cloud toegang te hebben tot al uw 
informatie. De Oaktree Group helpt u met het inrichten van cloudplatformen, 
het migreren van on-premise omgevingen naar de cloud en het operationeel 
managen van de cloudomgeving. De Oaktree Group heeft datacenters in 
Nederland die 24/7 proactief gemonitord en beheerd worden. 

UW WINST
U huurt als het ware een datacenter en rekent af op basis van werkelijk 
gebruik. Door gebruik te maken van de Oaktree Group-cloudoplossingen, 
kunt u snel vernieuwen en nieuwe technologie toepassen voor uw voice- en 
databehoeften, zonder te hoeven investeren in eigen hardware en software. 
Snel, schaalbaar en safe!

WE ARE THE CLOUD!
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OVER DE OAKTREE GROUP  
De Oaktree Group is een solide en ambitieuze organisatie met een passie 
voor ICT. Wij leveren op cloud gebaseerde ICT- en Unified Communications-
oplossingen. Precies op maat gemaakt voor uw organisatie, zodat u 
slimmer en efficiënter kunt presteren. Wij werken vooral voor middelgrote 
organisaties, maar we sluiten natuurlijk niemand uit. Zo flexibel zijn we ook 
wel weer.

Flexibiliteit is onze middle name. 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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