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NETWORKING & 
CONNECTIVITY

WAT HOUDT HET IN?
Nog niet zo heel lang geleden was de desktop-pc het enige apparaat op 
kantoor dat verbonden was met het internet. We hoeven u niet te vertellen 
dat de tijden veranderen. Niet alleen mensen maken gebruik van de cloud. 
Alledaagse objecten, zoals auto’s, de thermostaat en de koelkast, gebruiken 
internet steeds vaker om verbinding te maken met de cloud. Zo ontstaat het 
Internet of Things. 

Het Internet of Things groeit ongelofelijk snel. We verwachten dat er in 2020 
tussen de 30 en 75 miljard objecten deel uitmaken van dit netwerk. Het belang 
van een perfecte connectivity is groter dan ooit en zal in de toekomst zelfs nóg 
belangrijker worden. It’s all about the application!

ONZE BELOFTE
De internetoplossingen van de Oaktree Group bieden razendsnelle, 
betrouwbare en veilige verbindingen voor zakelijke gebruikers. Dan 
praten we over internetverbindingen over alle denkbare dragers, volledige 
bedrijfsnetwerken, dark fiber, mobiele radio- en straalverbindingen en 
tijdelijke of permanente LAN-, WAN- of dataverbindingen. Kortom: het 
beheer van al uw connectiviteit is bij de Oaktree Group in veilige handen. 

De Oaktree Group heeft een buitengewoon gunstige positie op één van de 
belangrijkste internetknooppunten van de wereld (Nikhef-CERN). Daardoor 
kunnen we ongekend betrouwbare, snelle en flexibele oplossingen bouwen. 
Al onze verbindingen zijn gecertificeerd en beveiligd en worden ieder 
moment van de dag nauwlettend gemonitord. Daarmee beschikt u over het 
beste internet dat er te vinden is.

UW WINST
Met de Oaktree Group bent u verzekerd van razendsnel internet. Een 
betrouwbaar netwerk, een ongeëvenaarde uptime, altijd toegankelijke 
poorten en de zekerheid dat uw connectivity gemonitord wordt. In 
ons Network Operating Center (NOC) bewaken onze experts namelijk 
proactief uw omgeving, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw 
(bedrijfskritische) applicaties. De Oaktree Group groeit met uw bedrijf mee, 
waarborgt de continuïteit en onze services zijn flexibel uit te breiden. Een 
geruststellend gevoel!

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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