INTERNET OF
THINGS (IoT)
WAT HOUDT HET IN?

Op dit moment zijn vele miljarden apparaten over de hele wereld met
elkaar in verbinding. Machines, sensoren, lampen, thermostaten,
meetinstrumenten, medische devices en nog véél meer. Gezamenlijk vormen
ze het Internet of Things, vaak afgekort tot IoT. Het IoT is al groot en wordt
de komende jaren nog véél groter.

ONZE BELOFTE

De Oaktree Group is de aangewezen partij die zorgt dat u haast onbeperkt de
vruchten kunt plukken van al het moois dat het IoT te bieden heeft. Wij zijn
dé gespecialiseerde dienstverlener als het gaat om IoT-zaken. We leveren en
installeren bijvoorbeeld sensoren waarmee u enorme hoeveelheden nuttige
bedrijfsdata kunt verzamelen. Luchtvochtigheid, temperatuur, CO2-gehalte, de
status van devices, de conditie van duurzame productiemiddelen, de personele
bezetting, de locatie van medische hulpmiddelen, enzovoorts. En we leveren
ook de tools om al die data te kunnen verwerken tot eenvoudig te behappen
en uiterst gedetailleerde managementinformatie, zodat u veel slimmer kunt
ondernemen.
De backbone van het IoT is een uitmuntende connectiviteit. Wij bieden een
infrastructuur die een optimale (samen)werking van (en tussen) LAN, WAN,
wifi, 5G en Internet of Things garandeert. Wij bieden een ongeëvenaarde
uptime van wel 99,999%. En een intelligent, zelflerend en altijd up-to-date
netwerk dat niet alleen altijd in de lucht is en een sterk signaal afgeeft, maar
ook zelf problemen kan detecteren en verhelpen door middel van Artificial
Intelligence. Kortom: de Oaktree Group zorgt dat het IoT voor u werkt!

UW WINST

De Oaktree Group levert de IoT-tools en bouwt het fundament, zodat u
volop aan de slag kunt met het IoT en dus slimmer en efficiënter kunt gaan
ondernemen. Het IoT heeft een enorme potentie en kan voor uw organisatie
een wereld van verschil maken. En de Oaktree Group kan u daarbij perfect
helpen.

WE ARE THE CLOUD!

+31 (0)88 7 999 888
info@oaktreegroup.nl
www.oaktreegroup.nl

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 Communicationsoplossingen. 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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INTERNET OF THINGS &
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